
 

Program  wycieczki do Czech-  

na wiszący most i  ścieżkę w obłokach 

w Dolni Morava  dnia 09.07.2022 r. 
               
   godz.6.00  wyjazd z parkingu ul.  Przy Gazowni 
    Dolni Morava- najdłuższy wiszący most dla pieszych  

    na świecie, spacer po 721 m kładce z jednego grzbietu  

   górskiego na drugi na wys.95 metrów nad głęboką  

    górską doliną.  Ścieżka w obłokach to połączenie    

    wieży,  promenady spacerowej i zjeżdżalni.  

    Cała konstrukcja składa się generalnie z trzech wież,  

    wokół których wije się ścieżka widokowa prowadząca  

    na wysokość 58,5 m.  Wszystkie drewniane elementy  

    wykonane są z modrzewia. Wędrując  na szczyt  

    pokonujemy odległość 750 m oraz 38 m przewyższenia. 

    Około godz. 24.00  rozwiązanie wycieczki 
 

        cena 220,- zł + 1.000,- kcs  

        cena 210,- zł + 1.000,- kcs (członkowie PTTK) 
       
     obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL,NNW  

     opiekę pilota, TFG i TFP, pakiet SKY – 1 przejazd  

      kolejką w górę, wstęp na  ścieżkę w obłokach i na most      

      wiszący. 

         Informacje i zapisy:   BORT PTTK          

       Zielona Góra  ul. Kupiecka 17    omzgora.pttk.pl                          

        tel. 68 327 03 23  lub 721 417 317 
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