Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne, unikają dróg
asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych lub po łąkach, a nawet torem
kolejowym – nie stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek
krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub
na przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Bar:
długość: ok. 22 km, najwyŜszy punkt: 1126 m (Smrk),
najniŜszy punkt: 720 m. (start i meta w Bielicach), podejścia: ok. 800 m (naprawdę aŜ tyle!),
szata roślinna: jeszcze dość bujna, nie powinna jednak stawiać oporu nie do pokonania,
chaszczowanie: prawie wcale – trasa wiedzie głównie dobrymi drogami lub ścieŜkami,
ale nie tylko: będziemy pokonywać jedno bardzo strome podejście,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, mogą przydać się
parasole. Środki płatnicze przydadzą się u celu.
Znaczna część trasy wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty
graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.
MoŜe przydać się latarka bo do mety docierać będziemy juŜ po zachodzie Słońca.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa
zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Ława panoramiczna
Zdjęcie na pierwszej stronie: Horní bar z prysznicem dla zgrzanych.

Spotkamy się w niedzielę, 28. października 2012
o godz. 10:30
na południowym krańcu Bielic.
Samochody jak zwykle proszę ustawiać oszczędnie na poboczu drogi.

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym
uczestnikiem wspólnego wędrowania.
Parking niestrzeŜony i darmowy; proszę nie blokować drogi ani podwórka..
Ognisko w planie jest – w Leśnym barze, inne popasy są w planie równieŜ.
W barze nie ma barmana, ale jest kasa – samoobsługowa podobnie jak cały bar.
Zapłatę naleŜy uiszczać w gotówce dowolnej waluty z uwzględnieniem aktualnego
kursu wymiany korony czeskiej (CZK). Kto ma korony niech lepiej płaci nimi.

Leśny bar: krzesełka krasnoludków i ŚnieŜki

TRASA:
Bielice – Biała Lądecka – Myśliwska Skała – Pasieczna – Karkulka
– Klínový vrch – Smrek – Przełęcz Trzech Granic – Smrk – Lesní bar
– Horní bar – Panoramata – Luční vcrh – Útulna Mates – Przełęcz Trzech
Granic – Biała Lądecka – Bielice
Na trasie między innymi:
• granica państwa,
• skały widokowe,
• stromizny, ścieŜki i drogi,
• las bez drzew,
• ksiąŜka szczytowa i pieczątka wycieczkowa,
• jak wysoki jest najwyŜszy szczyt Gór Złotych,
• prysznic dla zgrzanych,
• widoki zwykłe i miejsce widokowe odpowiednio wyposaŜone,
• bar w sam raz na wycieczkę.

Lesní bar

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po zmroku tego samego dnia (jak
dobrze pójdzie), czyli po godzinie 18:00.
Skąd nazwa wycieczki?
Gdzie najlepiej wybrać się w Czechach w Święto Niepodległości? Odpowiedź na to
retoryczne pytanie jest oczywista i zostanie udzielona ciekawym na trasie.

Więcej informacji w szczegółowej zapowiedzi:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20121028
Zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką!

