
                                                                                                                                 

 

Wrocławski Klub Wodniaków” Wiadrus” Oddział Wrocławski PTTK, 

Rynek 11/12, 50-106 Wrocław tel.(71-343-03-44) 
 

                                                             ZAPROSZENIE 
Zbliża się termin naszego corocznego spotkania kończącego sezon kajakowy - 

2019 r. W tym roku zapraszamy wszystkich Klubowiczów i przyjaciół w okolice 

Złotoryi- Pogórze  Kaczawskie” w dniach 19.10 - 20.10.2019r. 

 

Program: 

Sobota 19.10.2019 r. 

8:00 – wyjazd autokaru lub samochodów prywatnych  z parkingu przy Aquaparku, 

dojazd ok.09:45 do Złotoryi-Rynek skąd rozpoczniemy zwiedzanie :  

 wieża widokowa, mechanizm zegarowy, biblioteka łańcuchowa – replika, 

 muzeum złota w Złotoryi, 

 Wilcza Góra - kopalnia bazaltu, kamieniołom w Wilkowie, 

 Dymarki-skansen ,ścieżka dydaktyczna. 

16:00 – 16:30 – zakwaterowanie i obiad w Gościńcu „Pod Gruszą”. 

17:45 – 19:00 – spotkanie przy kawie na seminarium kajakowym: 

 podsumowanie sezonu kajakowego – 2019 r.   

 przedstawienie osób wyróżniających się w działaniach w Klubie i  na rzecz 

Klubu, 

 omówienie kalendarza na 2020 r.  

 omówienie spraw klubowych. 

20:00 – kolacja i biesiada kajakowa przy muzyce własnej do ok. 3:00 godz. 

Niedziela 20.10.2019 r. 

08:30 – 09:30 – śniadanie 

10:00 – wykwaterowanie, pakowanie rzeczy osobistych, 



10:15 – przejazd do Dobkowa – Centrum Edukacyjne  

12:00 – przejazd do Proboszowa i wejście na górę Ostrzyca 

15:30 – przejazd do Jawora zwiedzanie Kościoła Pokoju lub zamiennie zwiedzanie 

Romańskiego Kościoła w Swierzawie z zabytkowymi  freskami i Organy Wielisławskie 

17:30 – 19:00 – powrót do Wrocławia z obiadem we własnym zakresie w Jaworze bar-

restauracja „U Chinczyka”przy ul. Lubińskiej 2 

 

W zależności od okoliczności organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

programu imprezy. 

Koszt imprezy:  

 członkowie WKW ”Wiadrus” - 200 zł/osoba 

 uczestnicy spoza Klubu -  200 zł + transport - 30 zł  = 230zł/osoba 

 wszystkich chętnych uczestników wycieczki prosimy  o zaopatrzenie się w 

drobne ok.25zł na opłatę biletów do muzeum, kościoła i na wieżę widokową. 

 

Koszty transportu sponsorowane dla członków klubu WKW ”Wiadrus” 

Zapisy na  imprezę prosimy kierować na adres e:mail bogusia.bk@interia.pl 

na załączonej karcie zgłoszenia w terminie max. do  14.10.2019 r. 

Wpłata wpisowego na konto zgodnie z informacja w karcie zgłoszenia z 

potwierdzeniem przelewu na adres e:mail jak wyżej w terminie max. do 14-10-2019 

Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat. 

Tradycyjnie prosimy koleżanki o pyszne wypieki dla pokrzepienia 

podniebienia. 

W ramach wpisowego zapewniamy: dojazd i powrót autokarem, zakwaterowanie w 

Gościńcu „Pod Gruszą” w Swierzawie - Stara Kraśnica, obiad w sobotę, uroczystą 

kolację, śniadanie w niedzielę oraz ubezpieczenie grupowe NW oraz dobrą zabawę. 

 

                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

                                                                                       Zarząd WKW”Wiadrus” 

 

mailto:bogusia.bk@interia.pl

