
POLSKIE TOWARZYSTWO –TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK” 

W ZDZIESZOWICACH 

Serdecznie zaprasza na rajd 

CZESKI RAJ 

                 w dniach 22.05-24.05.2020 

 

W programie:  

Dzień 1-22.05.2020  Wyjazd spod kwiaciarni Julia- godz. 6.00 (zbiórka 15 min. przed wyjazdem) 

 Przejazd Turnov nám.  Zdenčině skále (4,5 km) - Klokočské průchody (6,5 km) - Turnov nám. (13 km) 

 Przejazd do pensjonatu i zakwaterowanie, obiadokolacja  

Dzień 2- 23.05.2020 

 Śniadanie godz. 8.00 

 9.00  Przejazd do-Staw (Rybník) Vidlák – Zamek Hrubá Skála (4 km) – Łóżko (Lůžko) Adama (4,5 km) 

– (Mariánká vyhlídka) Marianski punkt widokowy (5 km) – Harcerska Wieża Skalna (skalní věž 

Skaut) (5,5 km) –(Antonínův Pramen) źródło Antonina (6 km) – (Janova vyhlídka) Janowy punkt 

widokowy (8 km) – Radeč (9,5 km) – Čertoryje (14 km) – (Věžický rybník) staw (15,5 km) – Staw 

(rybník) Vidlák (1 8 km) 

 Powrót do pensjonatu 

 Ognisko i biesiada 

                      
Dzień 3- 24.05.2020 

 Śniadanie godz 8.00 

 9.00- Przejazd do-Jičín – Kbelnice (2 km) – Brada (4,5 km) – Prachov (7 km) – ewentualnie wejście do 

skał w Chacie Turystycznej (Horní Lochov) – Holín (9,5 km) – Jičín (12 km) 

 OK.15 00 wizyta u Rumcajsa i czas wolny.  

 18.00 wyjazd do Zdzieszowic 

 Powrót ok. 22.00 

Zgłoszenia i odpłatność:  

 Zapisy: od 24 lutego w Miejskiej Bibliotece w poniedziałki podczas dyżurów Koła w godzinach 

17-18 oraz za pośrednictwem  formularza zgłoszeniowego  - link na stronie internetowej oraz na 

FB (brak innej możliwości zapisania się na wyjazd)  

 Odpłatność: 330 zł  - dzieci członkowie PTTK do 14 roku życia, 380 zł – dorośli członkowie 

PTTK, 420 zł – pozostali.  

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe koła: 29 1240 1659 1111 0010 6908 8419 -Bank 

Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (tytułem: imię i nazwisko-Czeski Raj ) – aby być wpisanym 

na listę konieczna jest wpłata bezzwrotnej I raty w wysokości 50 zł płatnej do 7 dni od momentu 

zapisu. Całość płatna na 3 tygodnie przed wyjazdem. 

 Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie (wymagana karta 

EKUZ), noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz bilety wstępu do muzeum Janosika oraz do 

zwiedzanych miejsc 

 Maksymalna ilość uczestników 40 osób –według kolejności zgłoszeń  

 

 

 

Miejskie Koło PTTK „Łazik” Siedziba: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 18

 47-330 Zdzieszowice

https://www.zlotaproporcja.pl/wp-content/uploads/2017/05/Czeski-Raj-8781.j
https://www.zlotaproporcja.pl/wp-content/uploads/2017/05/Czeski-Raj-8734.j

