
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE

ODDZIAŁ JAWORZNO

Jaworzno, 17 kwietnia 2018 r.

Zaproszenie
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno

zaprasza swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych na wyjazd
organizowany w dniach:

30 maja – 3 czerwca 2018 r.
w Czeską i Saksońską Szwajcarię

W planie wyjazdy i trasy piesze w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria i Saksońska Szwajcaria.
Szczegółowy program zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Park  Narodowy  Czeska  Szwajcaria  (czes.  Národní  park  České  Švýcarsko)  położony  jest
w  północnych  Czechach  na  Wyżynie  Dieczyńskiej  (Góry  Połabskie).  Obejmuje  unikatowe  form
skalne  i  rozległe  obszary  o  charakterystycznej  krawędziowej  rzeźbie  terenu  z  naturalnymi
ekosystemami.  Na  rozległym  obszarze  o  średniej  wysokości  400  m  n.p.m.  znajduje  się  wiele
formacji skalnych takich jak bramy, baszty, iglice, charakterystyczne są: wąwozy, szczeliny, parowy,
pionowe  ściany  i  wąskie  tarasy  skalne.  Symbolem  Czeskiej  Szwajcarii  jest  naturalna  Brama
Pravčicka.  Od  północy  obszar  ten  graniczy  z  Saksońską  Szwajcarią  (Saską  Szwajcarią,
niem.  Sächsische  Schweiz),  której  krajobraz  również  wyróżnia  się  oryginalnymi  formacjami
zbudowanymi z piaskowców są piaskowce o oryginalnych kształtach utworzonych w wyniku erozji
oraz różnorodnemu ukształtowaniu terenu na niewielkiej przestrzeni (jary, góry stołowe i skaliste).

     Cena wyjazdu:

     członkowie PTT – 650,00 zł
     pozostali – 720,00 zł

    Uwaga – cena obejmuje koszty
     transportu, ubezpieczenia oraz
     4 noclegów wraz z wyżywieniem
     (4 śniadania i 3 obiadokolacje)

Zapisy przyjmujemy:

pod nr tel. 505 900 666
za pośrednictwem poczty elektronicznej: jbernisz@wp.pl

oraz w czwartki w godz. od 17:00 do 18:00
w siedzibie Oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 35

Wymagana zaliczka w wysokości 200 zł w terminie
do 26 kwietnia 2018 r.

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 24 maja 2018 r.

Pierwszeństwo dla członków PTT

Wyjazd 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 16:00 z Jaworzno Centrum, powrót w godzinach
późnowieczornych 3 czerwca 2018 r. (niedziela)

Przyjmujemy zapisy nowych członków.
Zdobywajmy góry, szlaki i odznaki z PTT Jaworzno!
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