
ZAPROSZENIE 

PROGRAM IMPREZY WKW”WIADRUS” ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK 

                       

BAL  KARNAWAŁOWY-2023-SOBÓTKA 

„CZTERY STRONY ŚWIATA” 

Miejsce:   Pensjonat – „VILLA SOBÓTKA”-Strzegomiany 

Termin:  11-12-luty-2023r. 

Cele:  

-integracja członków Klubu, budowa nowych kontaktów, sympatii i szacunku do kolegi  

-pełny relaks i odpoczynek od spraw dnia codziennego, redukcja stresu 

-poznawanie walorów i środowiska przyrodniczego w otaczającej nas rzeczywistości 

-poznawanie miejsc historycznych regionu  

  

Koszty-wpisowe od osoby:  

– 270,-pln – dla członków WKW”Wiadrus”z opłacona składką za 2022r lub za 2023r. 

- 310,-pln – dla osób towarzyszących i chętnych nie należących do klubu Wiadrus  

 

płatne na konto PTTK Oddział we Wrocławiu do 03-02-2023: 

 

 PTTK  Oddział Wrocławski Rynek- 11/12 Wrocław 

Santander Bank Nr: 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667  
 

z dopiskiem: Karnawał-2023-Wiadrus 

 

Koszt obejmuje:  

 

nocleg ze śniadaniem, pełny obiad, uroczystą kolacje, miejsce w autokarze, ubezpieczenie NNW dla osób spoza klubu 

                                                          

Wyjazd autokaru: w sobotę o 9:45 godz. z Wrocławia  z parkingu-( parking darmowy) przy Urzędzie Marszałkowskim ul. 

Mazowiecka (okolice Mostu Grunwaldzkiego). Przyjazd  na parking przy Wieżycy lub przy Tąpadle ok.11:00, skąd wyruszymy na 

tradycyjny spacer ok.10-12km  szlakiem (do wyboru) na Ślężę lub szlakiem Trakt Bolka  do Strzegomian-Pensjonat Villa Sobótka. 

Wpisowe obejmuje: 

-nocleg ( z soboty na niedzielę)  w pokojach  2,3,4, osobowych z łazienką 

-obiad– ok. 16-16:30 dwudaniowy   

-kolacja – zimna płyta -przekąski –wszystko  połączone  z zabawą karnawałową  od  godz 20:00  do 03:00godz. 

-śniadanie-  w niedziele od ok.godz. 09:00 do 10:30  

-po śniadaniu ok.godz.11:00 wykwaterowanie  i spacer ( trasa do uzgodnienia od Strzegomian ok.6-8km-w kierunku  Gozdnicy i 

zejście do schroniska Pod Wieżycą w zależności od trasy  jaka wybierzemy w sobote.) 

- muzyka we własnym zakresie, prosimy o nagrania na pendriva, sprzet grający  mamy do dyspozycji.  

Powrót do Wrocławia w niedziele po spacerze  ok.17-18godz. 

Zgłoszenie do imprezy  i opłatę należy dokonać max do 03-02-2023r.  

Zapisy przyjmuje kol. Bogusława Krzysztofek tel.606-473-586 lub na e:maila wkw.wiadrus.pttk@gmail.com  

 

Obowiązują odpowiednie do tematu stroje i nastroje. 

 

Liczba miejsc ograniczona – max. 35osób-kto zapłaci ten jedzie !!! 

Tradycyjnie prosimy o pyszne wypieki. 

 

                                                    SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!!!        

mailto:wkw.wiadrus.pttk@gmail.com

