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

Trasa piesza W lesie listopadowym:
Długość: ok. 14 km, najwyższy punkt: 964 m (Kalenica),
najniższy punkt: 461 m (Piekielnica w Przygórzu),
podejścia: ok. 700 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: jeszcze wyraźna, nie powinna jednak stawiać oporu
nie do pokonania,
chaszczowanie: obligatoryjnie niewiele, fakultatywnie sporo, trasa
wiedzie głównie dobrymi drogami, ulicami, dróżkami i ścieżkami,,
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 i latarki (wycieczkę kończymy 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:
Agata i Jan Zasępowie

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20151111
Zdjęcie na pierwszej stronie:
Buczyna na Kalenicy.

Na trasę wyruszamy w środę, 11. listopada 2015
o godz. 9:00
z parkingu poniżej kościoła w Przygórzu.
Na dojazd na start samochodem z Bystrzycy
należy przeznaczyć 50 minut.
TRASA:
Przygórze – Jutroszów – Diamentowe Skały – Lirnik – Pniaki
– Żmij – Huzarska Droga – Słoneczne Skałki – Kalenica
– Bielawska Polanka – Popielak – Wigancicka Polanka – Dzik
– stok Dziczka – dolina Piekielnicy – Przygórze

Skąd nazwa wycieczki?
Zdecydowana większość trasy wiedzie przez obszary leśne i tak się składa,
że Święto Niepodległości znów wypada w tym roku w listopadzie.
Las zapowiada się więc listopadowy.

Po drodze nie zwiedzamy wnętrz żadnych obiektów, ewentualne zajrzymy tylko
do kościoła w Przygórzu – o ile będzie otwarty.

Na trasie między innymi:
• kościół i jego wezwania,
• ślady dawnego górnictwa, w tym pingi po pradawnych duklach,
• niewidoczne ale czające się pod ziemią blok sowiogórski i niecka śródsudecka,
• stromo pod górę i stromo z góry,
• świerkostan i bukostan a także rozmaite drzewa przydrożne,
• leśna autostrada,
• gdzie startują skrzydlaci,
• zapach muflona,
• skraj rezerwatu,
• dziczy szlak spacerowy,
• kto by pomyślał – tu była huta szkła?
• widoki.
Ognisko jest jak najbardziej w planie, na Kalenicy
Wszelkie frykasy mile widziane. To może być biesiada!.
Jedyny w pobliżu trasy sklep spożywczy jest w Przygórzu,
ale nie wiadomo czy będzie czynny.
Jedyny na trasie bar jest również w Przygórzu
i chętni mogą sprawdzić czy jest czynny pod koniec wędrówki.

Wycieczkę zakończymy po godzinie 16:00 w miejscu startu.

Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia ikona złocista...

