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 Ciechocinek:
Długość: ok. 15 km,
najwyższy punkt: 735 m (prawie szczyt Adama),
najniższy punkt: 457 m (most na Cichej Orlicy),
podejścia: około 520 m, zejść tyle samo,
roślinność: jeszcze bujna,
chaszczowanie: prawie wcale – trasa wiedzie wyłącznie drogami i ścieżkami
(w tym mokrymi, grząskimi, błotnistymi i podmokłymi),
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 (kto wie czy zdążymy przed zachodem słońca).
Środki płatnicze przydadzą się raczej tylko w Kamieńczyku.
Większość trasy wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty
graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.
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/20170924
Mapa na pierwszej stronie:
1:75000 (‘specjalka’) arkusz 3957 Žamberk / Senftenberg
z okresu Protektoratu Czech i Moraw

Spotkamy się w niedzielę, 24. września 2017
o godz. 9:26
na peronie stacji kolejowej Těchonín.
Dojazd własnym sposobem, najlepiej pociągiem (właśnie wtedy).
Uwaga na ‘zapociągi’ (podróże kształcą)!
Wyruszamy od razu.

TRASA:
Těchonín – Studené – Studený (Studenecké skály)
– Vlčkovice – Kostelní vrch – prawie szczyt Adama
– górny Kamieńczyk – Węglarka – Międzylesie
Na trasie między innymi:
• Cicha Orlica,
• granica językowa i nie tylko,
• urwisko skalne,
• widoki jak się patrzy,
• betonowa granica i wojsko w tle,
• las (po przejściu szkwału), łąki, pastwiska, nieużytki, zarośla,
• górska kawiarenka Janulenka.
Ognisko jest w planie przy Janulence. Tam można też zjeść naleśniki i inne pyszności.
Inne (krótsze) popasy również są w planie – w miejscach widokowych lub ciekawych.
Wycieczkę zakończymy prawdopodobnie o godzinie 18:00 tego samego dnia na stacji kolejowej w Międzylesiu. Wtedy odjeżdża stamtąd
pociąg na północ.
Skąd nazwa wycieczki?
To fonetyczne skojarzenie. Těchonín brzmi prawie jak Ciechocinek.
Nie ma tam co prawda tężni, ale jest szpital.

Nepomucen w kapliczce zastąpił niedawno Marię
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