
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 17 „Najciekawsze miejsca Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza,  
3. Jednostka: Nadleśnictwo Prudnik 
4. Koszt uczestnictwa – 990 zł. 
5. Koordynator trasy: Jarosław Myśliński 696 425 518 
6. Baza noclegowa: Hotel Gorzelanny Pokrzywna 75, 48-267 Pokrzywna   

https://www.gorzelanny.pl/ 
7. Liczba miejsc - 85 
8. Opis trasy: 

 

Dzień Opis 

12.06.2019 
Przyjazd do miejsca zakwaterowania od godziny 1700.  
1900 – 2200 kolacja  

13.06.2019 

„ Atrakcje Nysy- Śląski Rzym, jezioro i twierdza” 
 
800 – śniadanie w hotelu  
900 – wyjazd z parkingu pod hotelem 
 
- Spacer z przewodnikiem po centrum Nysy    
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa 
 
Nysa - bardzo urokliwe i pełne zabytków, jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku Opolskim, posiada 
bogatą historię, tradycję i kulturę z licznymi pamiątkami z czasów swojej świetności, zwane Śląskim 
Rzymem. Spacer po najciekawszych zabytkach miasta. Będzie można zobaczyć: Bazylikę Mniejszą św. 
Jakuba Starszego i św. Agnieszki, Dzwonnicę (Skarbiec św. Jakuba), Piękną Studnię, Wieżę Wrocławską, 
Dom Komendanta, Dwór Biskupi, Pałac Biskupi, Rynek Solny, Kościół św. Ap. Piotra i Pawła, Fontannę 
Trytona, Dom Wagi Miejskiej, Bastion św. Jadwigi. 
 
1330 – obiad w zabytkowych wnętrzach Bastionu św. Jadwigi, który stanowi część architektury obronnej 
Twierdzy Nysa 
https://zabytek.pl/pl/obiekty/nysa-bastion-sw-jadwigi 
 
- Rejs statkiem po Jeziorze Nyskim 
Jezioro Nyskie – sztuczny zbiornik wodny powstały w 1971r. jako zbiornik retencyjny. Urokliwy godzinny 
rejs statkiem wycieczkowym Gracja ukarze piękno tego akwenu. 
http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl/pl/art/67/jezioro-nyskie 
 
- Wycieczkowy przejazd pojazdem Nysa Ekspress 
Zabytki Nysy z innej perspektywy. Przejażdżka ciuchcią po najciekawszych miejscach miasta stanowić 
będzie uzupełnienie wcześniejszego spaceru, a jednocześnie będzie środkiem transportu do Fortu II. 
 

https://www.gorzelanny.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa
https://zabytek.pl/pl/obiekty/nysa-bastion-sw-jadwigi
http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl/pl/art/67/jezioro-nyskie


- Twierdza Nysa w pigułce – Fort II 
Fort II  stanowi część obiektów architektury obronnej twierdzy pruskiej. Wieczór i wspólny posiłek we 
wnętrzu militarnej budowli połączony z różnymi atrakcjami i gawędami przeniesie nas do czasów 
napoleońskich i  przez chwilę pozwoli poczuć ówczesną atmosferę. 
http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl/de/art/62/fort-ii 
 
- nocny powrót do hotelu na nocleg 
 

 
 
 

14.06.2019 

„Pieszo po górach dawnego Księstwa Biskupiego” 
UWAGA – Niezbędne posiadanie dowodu osobistego – wyjazd do Czech!  Górska trasa piesza o średniej 
trudności, wymagana dobra kondycja, odpowiednie obuwie i ubranie. Na posiłek w schronisku konieczne 
posiadanie gotówki w ilości ok. 500 koron czeskich (ok. 85 zł) 
 
800 – śniadanie oraz pobranie suchego prowiantu na pieszą wyprawę, 
900 – wyjazd z hotelu do Czech - Schronisko na Ovcerni, pod Pradziadem, 
 – Górska wyprawa po czeskich Jesenikach 
Piesza wędrówka po górach – zdobycie najwyższego szczytu Wysokich Jeseników Pradziada (1491 m 
n.p.m.) i zejście do schroniska Barborka, turystyczny posiłek w schronisku (niezbędna gotówka w 
wysokości ok. 500 koron czeskich), zejście ze schroniska Barborka do miejscowości Karlova Sudanka 
najpiękniejszą trasą turystyczną tzw. bajkowy szlak, który prowadzi doliną Bilej Opavy, 
Profil trasy 

http://www.informacja-turystyczna.nysa.pl/de/art/62/fort-ii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoki_Jesionik


  
 
– Zwiedzanie Karlowej Studanki   
Karlowa Studanka jest małym, kameralnym uzdrowiskiem o najczystszym powietrzu w Europie Środkowej. 
Niezwykle urokliwa miejscowość o długiej historii. Znajduje się tam pijalnia wód mineralnych o 
specyficznym smaku i leczniczych właściwościach. Występują budynki o pięknej, drewnianej architekturze. 
http://dzikiesudety.blogspot.com/2014/03/dolina-biaej-opavy-i-karlova-studanka.html 
1600 – powrót do hotelu, 
1800 – obiadokolacja w hotelu, wypoczynek i korzystanie z przyhotelowych atrakcji. 
 
 

 
 

http://dzikiesudety.blogspot.com/2014/03/dolina-biaej-opavy-i-karlova-studanka.html


15.06.2019 

 
800 – 930 – śniadanie  
do 1000 - wykwaterowanie 
Przejazd na miejsce zakończenia Rajdu – Ogrodzieniec Podzamcze 42-440 Zamkowa 28 
https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/  
1300 -  2200  -  zakończenie Rajdu 
 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

 

https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/

