
III Zlot Gwiaździsty – Święto Kupały 
ROWERY   PIESZO   KAJAKI 

 
ORGANIZATOR:   Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS” , Oddział Wrocławski  

PTTK,  Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344 
 

Termin sobota  23 czerwca 2012 
 

Grupa rowerowa 
„Lubimy boczne drogi” 
10:00 spotkanie pod Wieżą Ciśnień al. Wiśniowa z Przewodnikiem – Henryk Grygiel.   
10:15 wyjazd na trasę;  Wieża – Wysoka – Karwiany – Mędłów – Turów – Łukaszowice – Święta 

Katarzyna -  Siechnice – Trestno – Opatowice – przystań PTTK.  ok. 35 km (trasa może ulec 
zmianie) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa piesza 
„Wrocław le ży nad Odrą” 
10:00 spotkanie pod Halą Targową ul. Św. Jadwigi z Przewodnikiem  - Andrzej Juśkiewicz.  Trasa;  

Hala – Wyspa Piasek – Ostrów Tumski – Most Pokoju – Wybrzeże Fryderyka Joliot-Curie – Most 
Grunwaldzki – Wybrzeże Wyspiańskiego – Most Zwierzyniecki – grobla odrzańska za ZOO – 
przystań PTTK 

 
Grupy rowerowa i piesza spotykają się ok. 15.00 na przystani, gdzie nastąpi poczęstunek – herbata, chleb 
ze smalcem, ciasteczka. Po godzinnej przerwie chętni wypływają kajakami na spacer po Odrze i Oławie.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kajakiem 
„Szukamy kwiatu paproci” 
16:00 start do spływu Odrą i Oławą.  Trasa; w dół rzeki do Wyspy Piaskowej i z powrotem w górę rzeki 

do ujścia Oławy – w górę Oławy do rozlewiska i powrót do ujścia oraz Odrą do przystani PTTK 
ok. 18.30. Poczęstunek na przystani, puszczanie wianków świętojańskich, ognisko. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Koszt imprezy; 
- rowerem  15 zł, 
- pieszo  15 zł, 
- kajakiem  30 zł, 
- pieszo i kajakiem, 35 zł 
- rowerem i kajakiem 35 zł 
- członkowie Klubu 10 zł 

 
 
W cenie ubezpieczenie, opieka przewodnika, 
poczęstunek po trasie rowerowej, pieszej i po 
spływie kajakowym. 
 
 

 
Zgłoszenia przyjmowane są do 19.06.2012. 

Henryk Grygiel tel. 692 489 118, e-mail; cusco@interia.pl, lub osobiście na przystani ul. Rzeźbiarska 
na wale odrzańskim w każdy wtorek w godzinach 16.30 – 18.00 . 

Wpłaty: na przystani gotówką lub na konto:  
Henryk Grygiel, nr konta 29 1020 5226 0000 6502 0119 0180 

Ilość miejsc w kajakach ograniczona.  
 

Serdecznie zapraszamy. 


