
 

 

 

V Zlot Gwiaździsty – Święto Kupały 

rowerem – pieszo – kajakiem  
 

28-czerwca -2014 

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK,  

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

Przystań kajakowa: Wrocław, ul. Rzeźbiarska 6 

www.wiadrus.wroc.pl 

 
 

GRUPA ROWEROWA 

„Wrocław południowo-wschodni” 
 

Zbiórka godz. 10:00  ul. Hallera/Al. Pracy  – przewodnik Alicja Śniadecka.   

 

Trasa: Park Grabiszyński – Park Południowy  - ul. Agrestowa – Wysoka – Ślęża – Muzeum 

Motoryzacji – Karwiany – Suchy Dwór – Biestrzyków – Żerniki – Św. Katarzyna – 

Siechnice – Obwodnica – Łany – Las Strachociński – Śluza Bartoszowice - Przystań 

WKW Wiadrus  ( ok. 35 km. )  

Trasa może ulec zmianie. 

GRUPA PIESZA 

„Stary Wrocław” 
 

Zbiórka godz. 10:00  pl. Katedralny – przewodnik Andrzej Juśkiewicz 

  

Trasa: Ostrów Tumski – Stare Miasto – Pergola – Hala Ludowa – Przystań WKW Wiadrus 

 Trasa może ulec zmianie 

 

Grupy spotykają się ok. 15.00 na przystani, gdzie nastąpi poczęstunek 

Po godzinnej przerwie chętni wypływają kajakami na spacer po Odrze i Oławie.   

 

KAJAKIEM 

„Szukamy kwiatu paproci” 
 

Start z przystani o godz. 16:00 spływ Odrą i Oławą  - przewodnik – Andrzej Juśkiewicz 

 

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. 19:00. 

Trasa może ulec zmianie 

 Wieczorem: 
 

Poczęstunek na przystani, puszczanie wianków świętojańskich, ognisko. 

 

Koszt uczestnictwa: 
 

 tylko rowerem  15 zł,  pieszo i kajakiem 30 zł, 

 tylko pieszo  15 zł,  rowerem i kajakiem 30 zł, 

 tylko kajakiem  30 zł,  

  

 członkowie Klubu 10 zł.  

http://www.wiadrus.wroc.pl/


Świadczenia: 
 

W cenie ubezpieczenie, opieka przewodnika, poczęstunek na przystani po trasie rowerowej, pieszej i po 

spływie kajakowym. 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.06.2014 

 Lucyna Juśkiewicz e-mail; lucyna.juskiewicz@gmail.com tel. 603 264 594  

 Alicja Śniadecka  e-mail asniadecka@wp.pl  

 lub osobiście na przystani ul. Rzeźbiarska( na wale odrzańskim) w każdy wtorek w godzinach 

16:30 – 18:00  

 

Uwaga: Ilość miejsc w kajakach ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń). 

     

Serdecznie zapraszamy ! 
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