
 

Program wycieczki do Świeradowa                                             

Zdroju i w Góry Izerskie                                                   

 dnia    07.08.2022 r. 
               

   Godz. 8.00  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   od godz. 10.30 Świeradów Zdrój - wjazd kolejką  

   gondolową  na szczyt Stóg Izerski,  zejście i spacer 

   po  uzdrowisku  do Domu Zdrojowego. Przejazd w  

   okolice  zakrętu śmierci (bardzo ostry i niebezpieczny  

   zakręt -droga zatacza łuk prawie 180')  i przejście  

   żółtym szlakiem  do schroniska Wysoki Kamień na  

   wysokości 775m n.p.m. Czas wolny w schronisku.  

   Godz. 18.00-21.00 wyjazd w drogę powrotną i  

   rozwiązanie wycieczki 
 

          Cena  180- zł 

          Cena  175 ,- zł członkowie PTTK 

 

  Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie  NNW    

   pilota – przewodnika, bilety wstępu, TFG,TFP. 

 

   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

   Tel. 68 327 03 23 lub 791 417 317     

   www.omzgora.pttk.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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