
 

 
 

 

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK 
Komisja Turystyki Górskiej 

 
przy współpracy z 

Klubem Turystyki Górskiej 
nr 21 „Świstak” 

Oddziału PTTK w Opolu 
 

zaprasza na wycieczkę 

 

 

O B E R L A U S I T Z 
 

(POGÓRZE ŁUŻYCKIE) 
 

 
 
 
 

– zdobycie szczytów zaliczanych do odznak „Korona Sudetów”, „Sudecki Włóczykij” oraz „Korona Sudetów Niemieckich”: 

  Breiteberg, Czorneboh, Hochstein, Kottmar, Landeskrone, Lausche, Löbauer Berg, Rotstein, Spitzberg, Stolpen i Valtenberg, 

– zwiedzanie zamku Stolpen. 

 

Hotelová ubytovna Regia a.s., Varnsdorf. 
 

 – wyjazd z Opola: o godz. 4:00 z ul. Wiejskiej, o godz. ul. 4.20 z parkingu przy ul. Duboisa – 1 Maja (obok Biedronki),  

 – przejazd do Wrocławia, wyjazd z Wrocławia o godz. 5:30 z parkingu przy ul. Ślężnej (pod Wzgórzem Andersa),  

 – przejazd do Kindisch, wejście na Hochstein (5 km + 200 m), przejazd do Stolpen, zwiedzanie zamku (2 km), przejazd do Neustadt, 

wejście na Valtenberg (9 km + 300 m), przejazd do Varnsdorfu, zakwaterowanie.  

 – przejazd do Waltersdorfu, wejście na Lausche (6 km+ 350 m), przejazd do Bertsdorfu, wejście na Breiteberg (2 km + 100 m), 

przejazd do Oderwitz, wejście na Spitzberg (3 km + 100 m), przejazd przez Herrnhut do Obercunnersdorfu, wejście na Kottmar 

(5 km + 150 m), powrót. 

 – przejazd do Cunewalde, wejście na Czorneboh (6 km + 200 m), przejazd do Löbau, wejście na Löbauer Berg (3 km + 100 m), 

 przejazd do Dolgowitz, wejście na Rotstein (5 km + 100 m), przejazd do Görlitz, wejście na Landeskrone (4 km + 150 m), 

powrót do Wrocławia ok. godz. 21:00, powrót do Opola ok. godz. 22:00. 

Przewodnik: Radosław Jan Tokarz 
 

 

       
 
 

Wpisowe: 444,- zł. 
Świadczenia: 2 noclegi z wyżywieniem (2 śniadania i 2 obiadokolacje), 
autokar, ubezpieczenie NNW (15.000,- zł) i KL (10.000,- euro), obsługa 
przewodnicka i pilocka.  
Zgłoszenia do dnia 5 sierpnia przyjmuje Biuro Programowe Oddziału 
Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, e-mail: 
biuro@pttk.wroclaw.pl, tel. (71) 343-03-44. W zgłoszeniu należy podać 
w sposób czytelny: imię i nazwisko, nr PESEL, serię i nr dowodu 
tożsamości, adres zamieszkania z kodem pocztowym, tel. kontaktowy 
i/lub e-mail. Zgłoszenia bez ww. danych nie będą przyjmowane. 

Wpłaty można dokonać w Biurze Oddziału (III piętro) od poniedziałku 
do piątku w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰, w środy do godz. 17⁰⁰ lub na konto: Bank 
Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Wrocław nr 19 1090 2398 0000 0006 
0827 5667. Na dowodach wpłaty należy podać hasło „POGÓRZE 
ŁUŻYCKIE”. O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat. Liczba 
miejsc jest ograniczona. 
Należy przygotować 20 Euro na wstępy. 
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności wycieczek oraz 
zmiany tras w uzasadnionych przypadkach.  
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