Aus der Reihe

MITGLIEDER für MITGLIEDER
EF-Frühlingserwachen - Tageswanderung rund um den Zobten
Sa., 16. April 2016

Anfahrt mit eigenem PKW – evtl. Bildung von Fahrgemeinschaften nach Absprache.
Start/Ziel: Parkplatz Przełęcz Tąpadła ( <= siehe verlinkte Karte maps google)
ca. 9 km hinter Sobótka, Będkowice und Sulistrowiczki auf der Höhe im Wald.
Treff – Samstag / 10:00 Uhr

Zur Einstimmung auf unsere geplante 2-Tage-Gebirgswanderung im Juni im Riesengebirge machen wir im Frühling
eine Wanderung im Ślężański Park Krajobrazowy in der Nähe von Sobótka.
Vom Startpunkt an der Przełęcz Tąpadła folgen wir dem etwa 15.3 km langen schwarzen Wanderweg einmal rund um
den Zobtengipfel. Auf halbem Wege kehren wir zum gemeinsamen Mittagessen im Dom Turysty Pod Wieżycą ein.
Der Weg befindet sich auf einer Höhe zwischen 260 und 475 Metern und bietet ein abwechslungsreiches Erlebnis, dass
auch für Wanderneulinge kein Problem darstellen sollte.
Die Wanderung dauert etwa 4 bis 5 Stunden plus Pause.
Sie können gerne Ihre „wanderlustigen“ Freunde und Bekannte zu dieser Veranstaltung einladen.
Also nicht lange überlegen – gleich verbindlich anmelden!
KOSTEN: 60,- PLN
(Die Kosten beinhalten: Mittagessen - hausgemachte Küche, Kaffee und Kuchen, tschechisches Bier)
Alle weiteren Kosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.
Hinweis zur Ausrüstung:
Bitte kleiden Sie sich der Wettervorhersage entsprechend. Festes Schuhwerk und regenabweisende Bekleidung sind
unabdingbar! Mit launischem Aprilwetter müssen wir rechnen!
WICHTIG!
Für das Mittagessen geht der zuständige EF-Koordinator Herr Wenk für Sie in Vorkasse.

Ein Teilnahmerücktritt sollte daher bitte dementsprehend kommuniziert werden!

Ihre Anmeldung erbitten wir bis zum 11. April 2016!
Die Zahlung erfolgt vor Ort bei Herrn Bernhard Wenk / Frau Ewa Sumińska.
Kontakt unter: +48 603 597 406
info@ef.com.pl www.ef.com.pl
Rynek 7, 50-106 Wrocław
Tel: +48 71 342 04 35 / +48 662 47 60 72

Z serii

CZŁONKOWIE CZŁONKOM
Wiosenna wycieczka z EF - wędrownym szlakiem wokół Ślęży
sob., 16 kwietnia 2016
Dojazd autem we własnym zakresie – ewent. dojazdy w grupkach po indywidualnych ustaleniach.
Start/Powrót: Parking Przełęcz Tąpadła ( <= vide link z miejscem na mapie gogle) – około 9 km od Sobótki w lesie.
Zbiórka – sobota / godz 10:00.
Przed planowanym na czerwiec weekendem pt. ‘Górskim wędrownym szlakiem po Karkonoszach’ chcemy zaprosić na
mały przebieg próbny w kwietniu, który odbędzie się w Ślężańskim Parku Krajobrazowym blisko miasta Sobótka.
Z miejsca startu na Przełęczy Tąpadłej idziemy czarnym szlakiem 15.3 km wokół góry Ślęży. W połowie drogi planowany
jest wspólny obiad w Domu Turysty Pod Wieżycą.
Różnica wysokości drogi wynosi od 260 do 475 metrów. Szlak jest urozmaicony przyrodniczo i do pokonania również dla
osób bez zacięcia i doświadczenia wędrownego.
Wędrówka potrwa ok. 4 do 5 godzin bez przerwy.

Można zaprosić swoich przyjaciół i znajomych do współuczestnictwa.
Nie warto się zbyt długo zastanawiać – za to warto zarejestrować się już dziś!
KOSZT: 60,- PLN
(Koszt obejmuje: domowy obiad, kawa i ciasto, czeskie piwo)
Wszelkie dalsze wydatki uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Wskazówki dot. wyposażenia i ubioru:
Proszę ubrać się odpowiednio do zapowiadanej pogody. Solidne buty oraz ochrona przeciwdeszczowa są nieodzowne!
Musimy liczyć się ze zmienną, kwietniową pogodą!
WAŻNE!
Opłata za obiad dla Państwa uiszczona zostaje z góry przez pana Wenka, koordynatora wędrówki z ramienia EF.
Zatem prosimy również o odpowiednie poinformowanie telefonicznie w przypadku rezygnacji.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2016!
Zapłata na miejscu u pana Bernharda Wenka / pani Ewy Sumińskiej.
Kontakt: +48 603 597 406

info@ef.com.pl www.ef.com.pl
Rynek 7, 50-106 Wrocław
Tel: +48 71 342 04 35 / +48 662 47 60 72

