4 wiosenne weekendy z Klubem Laurazja
W oczekiwaniu na przyjaźniejszy czas do dalekich podróży, proponujemy laurazyjne spotkania
weekendowe w grupach od ok. 8 do 25 osób. Spotkania poprowadzą nasi najlepsi piloci, a także
lokalni przewodnicy.
Oto miejsca i terminy:
13-16 maja (czwartek - niedziela lub piątek-niedziela) Park Narodowy Gór Stołowych
Ten wyjazd miał się odbyć w październiku ubiegłego roku, ale odwołaliśmy go z powodu rosnącej
liczby zachorowań na COVID19. Gospodarzami spotkania będą Kasia Kowalska i Marek Bytom.
Planujemy powędrować przez Błędne Skały oraz na Szczeliniec Wielki, a jeśli sytuacja pozwoli, to
odwiedzić Sudety po czeskiej stronie. Wieczorem zapraszamy na pokazy slajdów. Wycieczka
zacznie się spotkaniem w Radkowie w czwartek od godz. 18.00, a zakończy się w niedzielę około
12.00. Można ją skrócić i przyjechać od piątku do niedzieli. Koszt 4 dni: 590 zł lub 3 dni: 440 zł +
bilety wstępu ok. 40 zł. Koszt obejmuje: 3 lub 2 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacją, wycieczkę
wynajętym minibusem do Czech lub po Kotlinie Kłodzkiej, koszty organizacyjne imprezy. Uwaga!
Dla zainteresowanych w niedzielę będzie możliwość pojechania do Kłodzka i zwiedzenia Twierdzy z
przewodnikiem - dodatkowy koszt wyniesie ok. 30 zł + bilet wstępu.
27-30 maja (czwartek - niedziela) Wielka majówka wśród kwitnących róż w Górach
Pieprzowych i wycieczka po okolicach Sandomierza
Zapraszamy w niezwykłe miejsce o niezwykłej porze roku. Przełom maja i czerwca to czas, gdy
kwitną róże w największym naturalnym rosarium w Polsce - w Górach Pieprzowych, gdzie
występuje aż 12 gatunków dzikich róż. Wycieczka zacznie się w Sandomierzu - zbiórka w czwartek
od godz. 18.00, a zakończy się w niedzielę około 13.00. Można ją skrócić i przyjechać od piątku do
niedzieli. W piątek planujemy zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem (podziemna Trasa
Podziemna, Zamek Królewski, Dom Długosza Rynek, Bazylika Katedralna, Brama Opatowska,
Kościół św. Jakuba i kościół św. Michała, Wąwóz Królowej Jadwigi i Wąwóz Piszczele, synagoga i
brama „Ucho Igielne”). W sobotę wycieczka wynajętym minibusem lub samochodami osobowymi
po okolicy Sandomierza. Odwiedzimy cztery miejsca: pałac Leszczyńsckich w Baranowie
Sandomierskim - znany z filmu "Czarne Chmury"; wielki zamek Ossolińskich Krzyżtopór w
Ujeździe; kolegiatę św. Marcina w Opatowie oraz słynną fabrykę porcelany w Ćmielowie.
Wieczorami oglądamy slajdy i imprezujemy, a jeśli pogoda dopisze, to w sobotę będzie ognisko i
kiełbaski w Górach Pieprzowych. Koszt 4 dni: 570 zł lub 3 dni: 450 zł + bilety wstępu. Koszt
obejmuje: 3 lub 2 noclegi ze śniadaniami, zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem, wycieczkę
wynajętym minibusem lub samochodami osobowymi do Opatowa, Baranowa Sandomierskiego,
Ujazdu i Ćmielowa, koszty organizacyjne imprezy.
12-13 czerwca (sobota - niedziela) Górny Śląsk 2 - zwiedzanie Kopalni Guido oraz Sztolni
Królowa Luiza w Zabrzu, a także przejazd Elką i spacer po Parku Śląskim w Chorzowie. Wizyta w
Willi Caro i na Starym Mieście w Gliwicach oraz pod wieżą słynnej Radiostacji. Koszt 320 PLN
obejmuje: 1 nocleg, zwiedzanie obu kopalń w Zabrzu z przewodnikiem, bilety na przejazd Elką,

bilet wstępu do Willi Caro, transport samochodami po Śląsku. Dla zainteresowanych organizujemy
transport z Krakowa w obydwie strony za 40 zł lub z Warszawy za 150 zł (w obie strony).

17-20 czerwca (czwartek - niedziela) Wydłużony weekend w Puszczy Białowieskiej
Zapraszamy do najdzikszej puszczy w Europie! Odwiedzimy Rezerwat Ścisły, po którym
poprowadzi nas miejscowy przewodnik. Zwiedzimy Pokazowy Rezerwat Żubrów oraz nowoczesne
Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Zobaczymy nie tylko popularne miejsca, które ogląda
każdy odwiedzający Białowieżę turysta, ale będziemy mieć czas na powędrowanie jednym z
dzikich szlaków przez Białowieski Park Narodowy. Wieczorami oglądamy slajdy i degustujemy
trunki z Białowieży. Zbiórka w czwartek od godz. 19.00 w Białowieży. Wszystkim, którzy nie są
zmotoryzowani pomożemy dojechać z Hajnówki do Białowieży. Koszt 4 dni: 590 zł lub 3 dni: 450
zł. Koszt obejmuje: 3 lub 2 noclegi ze śniadaniami, zwiedzanie Rezerwatu Ścisłego z
przewodnikiem, bilety wstępu do Rezerwatu Ścisłego, Pokazowego Rezerwatu Żubrów oraz
Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, koszty organizacyjne imprezy.
28-29 lipca (środa-czwartek) - Rajd Laurazji w Gorcach w połączeniu ze Zjazdem Laurazji
w Tatrach w dniach 29 lipca - 1 sierpnia (czwartek - niedziela) - szczegóły wkrótce.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia. Ilość miejsc na spotkaniach weekendowych
jest ograniczona. Polecamy też nasze 3 wyjątkowe wycieczki po Polsce:
- Ściana Wschodnia – Od Zamościa do Białowieży (11 dni)
- Sól Ziemi Czarnej, czyli impresje Górnego Śląska (7 dni)
- Kraków poza szlakami o Orle Gniazda (9 dni)

Wyślij zgłoszenie: klub@laurazja.pl
zadzwoń: +48 502 204 297

