
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CZESKA SZWAJCARIA 
 
Zapraszam na wspólną wycieczkę – wędrówkę do Czeskiej Szwajcarii.  Nie jest to wyjazd 
komercyjny, zorganizowany, każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność.  Moja 
propozycja ogranicza się jedynie do zaproponowania miejsca, tras wycieczek, skoordynowania 
wyjazdu chętnych uczestników (np. zapakowania w samochody).   
 
Plan organizacyjny: 

1. Termin:  od  2019-07-11 (czwartek) – wyjazd ok. godz. 16:00 z miejsca zbiórki do 2019-07-
14 (powrót może wypaść późno w nocy). 

2. Wyjazd jest wyłącznie prywatnymi samochodami.  Osoby deklarujące się na wyjazd 
własnym samochodem proszę o zgłaszanie liczby wolnych miejsc, umożliwiając zabranie 
się innym chętnym.  Rozdzielanie osób w samochodach będzie robione przeze mnie w 
kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc.  

3. Noclegi – pod namiotami na polu namiotowym.  Będzie dostęp do ubikacji i pryszniców. W 
pobliżu są dwie restauracje, nie ma sklepu (należy się zaopatrzyć w podstawowe produkty 
na cały wyjazd). 

4. Szczegółowy plan wyjazdu: 

2019-07-11 (czwartek) 
 16:00 - Wyjazd z Wrocławia, godz. 16:00  

 ok. 18:30  - Bogatynia, przerwa w podróży na stacji Orlen 

 ok. 20:30  - Pole namiotowe, rozbijanie namiotów.  

2019-07-12 (piątek) 
 Poranek – śniadanie, przygotowanie do wyjścia. 

 Załatwienie formalności w biurze Kempu  

 Ok. 9:30 – wyjazd autobusem na start pierwszej trasy (dokładne godziny zależą od 
godzin odjazdu autobusów). 

 Trasa 1:  Brama Pravčicka  (7,8 km – planowany czas ok. 4-5 h). Dojście do pola 
namiotowego.   

2019-07-12 (sobota) 
 Poranek – śniadanie, przygotowanie do wyjścia. 

 9:00 – wyjście na szlak 

 Trasa 2:    
o Edmundova soutěska (7,5 km + pływanie łodziami, czas ok. 4-5 h) 
o Hřensko - zwiedzanie, platformy widokowe. 
o Powrót na Kemp – autobusem (indywidualnie)  

2019-07-13 (niedziela) 
 Poranek – śniadanie, pakowanie namiotów, rzeczy do samochodów. Samochody 

przestawiamy na parking. 

 Ok. 9:00 – wyjazd autobusem na początek trasy. 

 Trasa 3:  Mariina skala, Jetřichovické steny, Ostroh (Rudolfův kámen), Pozůstatky 
hradu Šaunštejn, Malá Pravčická brana (12,5 km, czas ok. 6 – 7 h). Dojście do 
samochodów. 

 Przejazd na kawę i obiado-kolację do hospůdka Na konci světa. 

 Wyjazd do Wrocławia ok. 18-19.  Przed północą – we Wrocławiu. 
 

5. Koszt wyjazdu – nie da się go ściśle określić. Proponuję (prosząc posiadaczy samochodów o 
informację) – rozliczanie się indywidualne z kierowcami. Zależnie od paliwa i ilości osób w 
samochodzie koszt jednostkowy przejazdu w obie strony szacuję od 40 (LPG) do 100 
(benzyna) zł/osoba. Każdy niech sam zrobi sobie szacunkową kalkulację swoich kosztów. 
 
Proponuję, aby na pobyt na osobę zaopatrzyć się w min. 2500 CZK ( ok. 450 zł). 
 

Dokładne informacje zostaną podane uczestnikom i kierowcom przed wyjazdem. Ilość 
uczestników zależy od dostępności miejsc w samochodach.  Przydzielać będę w kolejności 
zgłoszeń.  
 
Zgłoszenia udziału:  Marek Nawracaj, mail: my.manaw@gmail.com (tel. 797 930 136 po 17-tej). 
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