
W dniach 12 – 13 stycznia 2019 roku zapraszamy na weekend w górach 
Dokładnie – w okolicy Baraniej Góry.

Z Gliwic będziemy wyjeżdżać w sobotę rano - pociągiem przez Knurów,
Rybnik do Wisły Głębce. Od 9 grudnia rusza bowiem przyspieszone
połączenie kolejowe na tej trasie- na razie tylko w weekendy. Pociągi
wyjeżdżające z Gliwic zatrzymają się m.in. w Knurowie, Leszczynach,
Rybniku, Warszowicach, Strumieniu i Chybiu.

Trasa pierwszego dnia będzie wiodła następującym szlakiem: Wisła
Głębce, Kozińce, Przełęcz Szarcula, Schronisko Stecówka, Karolówka,
Schronisko PTTK -Przysłop pod Baranią Górą.

Trasa zajmie około 4:15 h – 13 km. 21 GOT

Suma podejść: 661 m, suma zejść: 275 m

Po obiadokolacji zamierzamy spędzić miło wieczór, integrując się
turystycznie przy gitarze i muzyce do tańca (wszak będzie to karnawał)

W dzień drugi, po śniadaniu w schronisku, poniosą nas buty przez
szczyt Baraniej Góry szlakiem od Schroniska PTTK - Przysłop pod Baranią
Górą, przez Wierch Wisełkę, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, Magurkę
Radziechowską, Halę Radziechowską do Węgierskiej Górki, skąd wrócimy
pociągiem do Gliwic (przez Katowice dla odmiany  ).

Szacowany czas przejścia -5 h - 16,5 km. 19 GOT

Suma podejść: 484 m, suma zejść: 1018 m.

Koszty obejmą: przejazd pociągami (bilety kupujemy sobie samodzielnie),
nocleg w schronisku, obiadokolację i śniadanie.

Proszę o informację, kto posiada legitymację PTTK (są zniżki na noclegi)

Zapisy przyjmuje Hania: hanikg@interia.pl, 605913145

Zapraszamy serdecznie 
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