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 Chocholi taniec:
Długość: ok. 15 km,
najwyższy punkt: 815 m (grzbiet Malinowej),
najniższy punkt: 386 m (Jemna),
podejścia: około 580 m, zejścia: tyle samo (start = meta),
roślinność: już dość bujna, ale jeszcze nie w pełni rozwoju,, pod śniegiem
lub liśćmi,
chaszczowanie: oczywiście – trochę chaszczowania będzie! Ale chaszczowanie
ekstremalne będzie tylko dla chętnych – trasa wiedzie raczej torem kolejowym
(dawnym), drogami (w tym zarośniętymi), ścieżkami, troszkę też po prostu lasami
i bezdrożami (w tym znakowanymi), na deser będą kazamaty i trasa rowerowa typu
'single track',
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/20160501
Zdjęcie na pierwszej stronie:
Bateria Skazamatowana na Chochole Wielkim

Spotkamy się w niedzielę, 1. maja 2016
o godz. 9:00
na peronie dawnej stacji kolejowej w Srebrnej Górze.
Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami.
Zalecamy oczywiście niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie każdego
wolnego kolejnym uczestnikiem wspólnego wędrowania.

Część naszej trasy będzie wieść odcinkami bardzo wąskich, krętych, stromych
i wzbogaconych o przeszkody ścieżek rowerowych, po których z dużą prędkością mogą
poruszać się rowerzyści. Oni mają tam pierwszeństwo i należy spokojnie schodzić im z drogi,
pamiętając również o własnym bezpieczeństwie.
Odcinki te są dobrze oznakowane i zostaną po drodze dodatkowo zasygnalizowane.
Musimy zachować tam szczególną ostrożność!

Parking jest niestrzeżony i darmowy (dokładna informacja o nim jest
w zapowiedzi internetowej). Pojazdy proszę stawiać oszczędnie.
Wyruszamy od razu, ale najpierw nie w góry lecz prawie poziomo po Przedgórzu
Sudeckim, trasą dawnej Kolei Sowiogórskiej lub drogami i miedzami w jej pobliżu
(podziwiając widoki – jakie by nie były).
Kto chce – chaszczuje po torowisku. Kto się spóźni – dogania.
W Jemnej skręcimy w góry i dalej płaskiego będzie już mało.

TRASA:
Srebrna Góra – Kolej Sowiogórska – Jemna – Rozstaj
– Kamień Trzech Granic – Malinowa – Gołębia – Budzowska Kolonia – Gąsiorek – Chochoł Wielki – Chochoł Średni
– Chochoł Mały – Brama Polna – Mała Przełęcz Srebrna
– Srebrna Góra
Na trasie między innymi:
• kolejowa i przemysłowa przeszłość Srebrnej Góry,
• okołosrebrnogórskie atrakcje turystyczne,
• trasa Kolei Sowiogórskiej,
• muflony,
• pomnik czosnkowy i Kamień Trzech Granic,
• spokojna część Gór Sowich i widoki,
• gdzie była i gdzie jest Budzowska Kolonia,
• Gąsiorek – miejsce nie ufortyfikowane i wykorzystane podczas oblężenia,
• fosy (bez zwiedzania dogłębnego),
• kazamaty (nie będzie potrzebne oświetlenie),
• słupki graniczne różnych sortów,
• nietuzinkowe trasy kolarstwa górskiego,
• pochód pierwszomajowy.
Ogniska nie ma w planie.
Ale są w planie popasy w miejscach widokowych lub ciekawych.

Widok z Przedgórza Sudeckiego na Srebrną Górę

Wycieczkę zakończymy po godzinie 17:00 tego samego dnia w miejscu startu, przy czym
przedostatni odcinek trasy chętni będą mogli pokonać krocząc w pochodzie pierwszomajowym a ostatni odcinek – już każdy pokona sam kiedy zechce.
Jak widać trasa nie będzie długa ale na wycieczkę trzeba przeznaczyć cały dzień.

Skąd nazwa wycieczki?
Twierdza Srebrnogórska to nie tylko Donżon, to nie tylko Warowna Góra i nawet nie tylko ona
z Ostrogiem. Obejrzymy najdalej na północny zachód wysunięte działa obronne na Chochole
Wielkim i w nich nasza trasa będzie nieco kluczyć – ot taki taniec chocholi odtańczymy...
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