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Atrakcje:
• Plan A – Biegówkowanie w okolicy Korenov’a

Jizerské hory – Korenov
29-31.01.2010

W tym roku zapraszamy na dwa urocze dni w raju dla narciarzy
biegowych do Jizersky lyžařsky magistraly.

Noclegi:
Pensjonat Jizerka
Kořenov 762
www.pensionjizerka.cz
Koszty:
250 Kč / nocleg
1 Kč = 0,16 zł, 2 noclegi = 500 Kč x 0,16 zł = 80 zł

Dojazd:
Sugerowanym rozwiązaniem jest
podróż samochodem, zwłaszcza,
że dzięki temu łatwiej będzie
dostać się na biegówkowe trasy.
Opcja pociągowa – poszukiwaczy
przygód proszę o kontakt ☺
Zapisy:
Joanna Jankowska
Tel. 728481213
e-mail: joajan1@wp.pl
Chętnych proszę o dokonanie jak najszybciej wpłaty za nocleg (80zł),
najlepiej przez przelew na konto:
Citi bank
27 1030 0019 0109 8518 0096 9930

Przy Korenov znajdują się trasy biegówkowe wokół wzniesienia
Hvězda (958 m n.p.m.) z wieżą widokową Štěpánka. Budowę
rozpoczął w 1847 roku książę Kamil Rohan. Wieża szybko osiągnęła

wysokość sześciu metrów, ale potem prace zostały nagle przerwane
i przez następnych 41 lat na Hvězdie stały jedynie podstawy budowli.
Zgodnie z legendą książę Rohan przerwał budowę wieży po tym, jak
cyganka przepowiedziała mu, iż książę umrze w tym samym roku,
w którym wieża zostanie dokończona. Dokończył ją wreszcie
miejscowy związek górali, a w 1892 została ona otwarta dla
zwiedzających. Książę Rohan nie wziął udziału w tej uroczystości
i zgodnie z przepowiednią cyganki zmarł niecały miesiąc później
w wieku 91 lat. Smukła ośmiokątna kamienna wieża, wysoka na
24 metry, jest do dziś niekoronowaną królową gór Izerskich i można
z niej podziwiać widok na pasma Sudetów.
http://ftp.czechtourism.com/133premier/pl/cd/pl/news/news073.htm
•

•

Plan C – Biegówkowanie w okolicach Bedrichov – Jizerka
(start - Albrechtice)

Plan B – Biegówkowanie w okolicy Harrachov’a

*Istnieje możliwość wypożyczenia nart w Korenov. Zamówienie można złożyć
podczas zapisywania się na rajd.
**Konkursy:
Organizator ogłasza konkurs dla
najpiękniej przewracającego się podczas
jazdy uczestnika rajdu.

http://www.skiregion.cz/pl/skiregion/trasy-biegowe/harrachov-rokytnicenad-izerą.html

***Co zabrać ze sobą na rajd?
O ile kierowcy nie wyrzucą z pojazdów,
można zabrać, co tylko dusza zapragnie
( w końcu to już nie te studenckie czasy):
gramofon, lokówkę, suszarkę, przenośną
lodówkę, 3 sukienki na wieczór, szpilki,
kapcie osobne do chodzenia i pod
prysznic, elektryczną szczoteczkę do
zębów, książki & okulary/lupę, maszynkę
do masażu ciała po biegówkowym
szaleństwie, olejki do kąpieli, przenośny rozrusznik serca itp. itd…

