RAJD "TEN TRZECI"
Szwajcaria Saksońska

1-4.05.2014r
Położona nad Łabą Szwajcaria Saksońska to
malownicza kraina wzgórz, lasów i skał o
niesamowitych kształtach. Jej wschodnia część, bardziej popularna wśród
turystów, należy do Czech, natomiast zachodnia do Niemiec. Obszar Szwajcarii
Saksońskiej rozciąga się od miasta Pirna do granicy niemiecko-czeskiej. Ta
bajeczna kraina zajmuje około 700 km2 powierzchni. Za autorów nazwy uważa
się szwajcarskich malarzy romantycznych, którzy zachwycili się pięknem
saksońskich pejzaży. Malowniczość i tajemniczość gór tak zauroczyły
romantyków, że w latach 1770 - 1830 powstało ponad tysiąc inspirowanych nimi
dzieł. W poszukiwaniu najciekawszych widoków malarze podążali drogą, którą
później nazwano Szlakiem Malarzy (Malerweg). Trasa charakteryzuje się
niezwykłym krajobrazem Parku Narodowego Sächsische Schweiz, wspaniałymi
punktami widokowymi, naturalnymi ścieżkami i licznymi miejscami do wypoczynku.

Największą atrakcję Parku Narodowego Szwajcarii Saksońskiej stanowią
formacje skalne Bastei oraz łącząc je most, skąd rozciąga się widok na przełom
wijącej się u podnóża skał i klifów Łaby.

Trasa długa
Pirna → Rathmannsdorf – 21km
Początek - tak samo jak trasa krótka. Ze Stadt Wehlen ruszamy dalej szlakiem zielonym
w górę rzeki Łaby. Po krótkiej wędrówce docieramy do mostu Bastei, wrośniętego w
wyniosłe iglice skalne, z fantastycznym widokiem na płynącą w dolinie rzekę Łabę.
Dalej kierujemy się na wschód szlakiem Basteiweg. Po przejściu ok. 5 km. docieramy do
Kurort Rathen. Stamtąd kierując się na południowy wschód przechodzimy przez
Waltersdorf po przejściu ok. 4 km docieramy do schroniska Ochelbaude, gdzie
zostajemy na nocleg.
Trasa namiotowa
Bad Schandau → Sebnitz – 14km
Z Bad Schandau kierujemy się szlakiem czerwonym na wschód do Bauthenfall. Dalej
podążamy szlakiem czerwonym (Hörnelweg) na północ. Doliną tą, w leśnym
krajobrazie, poprowadzona jest do wodospadu Lichtenhain linia tramwajowa
Kirnitzschtalbahn, stanowiąca wielką atrakcję turystyczną. Idąc w kierunku północnym
przez Lichtenhain docieramy do Sebnitz.
DZIEŃ II (piątek 2.05.2014 r.)

Zbiórka przed rajdem dla osób jadących autokarem odbędzie się o godz. 2:30 na
Dworcu Letnim. Zdążymy jeszcze spotkać osoby decydujące się na dojazd pociągiem o
2:47 (we Wrocławiu przesiadać się będą o 6:17, pociąg do Drezna jest o 6:31).
Przed rozpoczęciem wędrówki Szlakiem Malarzy będzie istniała możliwość zwiedzenia
Drezna, nazywanego „Florencją nad Łabą” - wszyscy dotrzemy tam ok. godz. 10ej.
DZIEŃ I (czwartek 1.05.2014 r.)
Trasa krótka
Pirna/ Liebethal → Stadt Wehlen – 11,5km
Szlak rozpoczyna się w Liebethal (4 km od centrum Pirny). Podążamy Szlakiem malarzy
wzdłuż strumienia Wessenitz. Po przejściu ok. 1,5 km docieramy do pomnika Richarda
Wagnera. Dalej trasa prowadzi do maleńkiej rolniczej wioski Mühlsdorf. Po krótkiej
wędrówce docieramy do miasteczka Lohmen. Tutaj wchodzimy do Parku Narodowego
Sächsiche Schweitz. Szlak prowadzi przez las, dolinę Uttelwald aż do Stadt Wehlen,
gdzie kończy się pierwszy etap Szlaku Malarzy. Tam też zostajemy na nocleg.

Trasa krótka
Stadt Wehlen → Rathmannsdorf – 10km
Wariant I Ze Stadt Wehlen ruszamy dalej w górę rzeki Łaby. Po krótkiej wędrówce
docieramy do kamiennego mostu Bastei, skąd można podziwiać malownicze krajobrazy.
Dalej kierujemy się na wschód szlakiem Basteiweg. Po przejściu ok. 5 km. docieramy do
Kurort Rathen. Stamtąd kierując się na południowy wschód przechodzimy przez
Waltersdorf po przejściu ok. 4 km docieramy do schroniska Ochelbaude, gdzie
zostajemy na nocleg.
Wariant II Idąc ze Stadt Wehlen w górę rzeki Łaby docieramy do miejsca, w którym
można przeprawić się promem na drugą stronę rzeki. Nieopodal miasteczka Königstein
na płaskowyżu wznosi się warta zwiedzenia saska górska twierdza Königstein. Dalej
podążamy szlakiem żółtym na południowy wschód. Na rozwidleniu szlaków obieramy
szlak czerwony, którym docieramy do rzeki Łaby. Ponownie przeprawiamy się promem
na drugą stronę. Następnie kierujemy się na północ czerwonym szlakiem aż do
Rathmannsdorf do schroniska Ochelbaude.

Trasa długa

Trasa namiotowa

Rathmannsdorf → Kirnitzschtal/OT Ottendorf – 16km

Hohnstein → Bahra – 20km

Ze schroniska Ochelbaude wyruszamy niebieskim szlakiem na wschód do Kohlmüle.
Tam odbijamy w prawo i kierujemy się na południe. Następnie przecinamy Hohe Straße
i skręcamy w lewo na szlak czerwony, którym docieramy do Altendorf. Dalej szlakiem
Sebnitztalweg docieramy do Amtshainersdorf, gdzie skręcamy na szlak żółty. Na
rozwidleniu szlaków skręcamy w Ottendorfer Steig (szlak zielony), którym docieramy
do Ottendorfer Hütte.
Trasa namiotowa

Z Hohnstein kierujemy się na południe szlakiem zielonym. Mijamy jezioro Amselsee.
Zobaczymy kamienny most Bastei. Można stamtąd zejść po 700 kamiennych schodach
do efektownej rozpadliny Schwedenlöcher (Dziury szwedzkie). Docieramy do
Niederrathen, gdzie przeprawiamy się promem na drugą stronę rzeki Łaby. Dalej
idziemy szlakiem czerwonym. Na rozwidleniu szlaków zmieniamy szlak na żółty,
którym podążamy brzegiem Łaby (Elberadweg). Dalsza wędrówka wiedzie szlakiem
niebieskim na południe. Przechodzimy przez Reichstein i Rosenthal-Bielatal. Za
Brausenstein skręcamy na szlak żółty a następnie zielony, którym dotrzemy na Metę do
Herberge Bahra.

Sebnitz → Hohnstein – 14km
Z Sebnitz kierujemy się na południowy-wschód szlakiem niebieskim. W Saupsdorf
zmieniamy szlak na żółty i podążamy w kierunku zachodnim do Neumannmühle. Tam
skręcamy na szlak czerwony, którym idziemy aż do Altendorf. Dalej podążając szlakiem
żółtym docieramy do Hohnstein. Wieś powoli wynurza się spośród drzew otaczających
wzgórze. Zaskakuje ciszą, spokojem, uroczymi wąskimi uliczkami biegnącymi na
różnych poziomach. Stoją przy nich kolorowe domki i swojskie cukierenki, gdzie można
zjeść domowe ciasto i odpocząć po trudach wędrówek.

Trasa dodatkowa
Idziemy razem z namiotową, miejscami noclegu są Ottendorfer Hütte (1/2 maja) oraz
Schützenhaus Stadt Wehlen (2/3 maja).
META  HERBERGE BAHRA

TRASA SPECJALNA

DZIEŃ III (sobota 3.04.2014 r.)

Trasa specjalna odbędzie się trzeciego dnia i będzie dostępna dla uczestników trasy
długiej. Wszelkie informacje na temat trasy specjalnej będą dostępne u organizatorów w
piątek.

Trasa krótka

POWRÓT

Rathmannsdorf → Bahra - 19km

DZIEŃ IV (niedziela 4.05.2014 r.)

Ze schroniska zmierzamy w kierunku miejscowości Bad Schandau. Stamtąd kierujemy
się szlakiem czerwonym na południowy zachód do Mittelmühle. Zmieniamy szlak na
żółty, a następnie na zielony, którym kierujemy się na południe. Idąc przez RosenthalBielatal oraz Raum docieramy na Metę - do schroniska Herberge Bahra.

Wariant I – 23km Z Bahry pieszo ruszamy zielonym szlakiem na południowy wschód.
Idąc dalej zdobywamy Děčínský Sněžník (723 m n.p.m.). Następnie docieramy do
miejscowości Děčín.

Trasa długa
Kirnitzschtal/OT Ottendorf → Bahra – 31km
Z Ottendorfer Hütte kierujemy się na południe szlakiem zielonym, którym docieramy do
miejscowości Schmilka, gdzie przeprawiamy się promem na drugą stronę rzeki Łaby.
Dalej podążamy szlakiem żółtym wzdłuż Malerweg. Kontynuujemy wędrówkę żółtym
szlakiem aż do Alte Flößerbrücke, gdzie zmieniamy szlak na zielony. Tymże szlakiem
przez Rosenthal i Bielegrund docieramy do schroniska Herberge Bahra.

Wariant II – 23km Autokarem jedziemy z miejsca Mety do miejscowości Děčín w
Czechach. Po drodze (w Jílové) wysiadamy, aby idąc na północ zdobyć Děčínský
Sněžník (723 m n.p.m.)
Wariant III – 27km Docieramy do Děčín i idąc na wschód zdobywamy Růžovský vrch
(619 m n.p.m.). Aby wsiąść do autokaru czekamy w miejscowości Veselé ok. 16:45.
O ile w planach na ten dzień mamy zdobycie najwyższych wzniesień Gór Połabskich, o
tyle sam Děčín jest najniżej położonym miastem w Czechach. W tym związanym z
pobliskimi górami ośrodku turystycznym znajduje się zamek (XII, XVI-XVIII w.),
późnogotycki most (XV w.), barokowy kościół, secesyjna synagoga oraz zabudowa
renesansowa, barokowa i klasycystyczna.

Zaspokoiwszy głód zwiedzania, zbiórkę w tejże urokliwej miejscowości (dla Wariantów
I i II) planujemy na 16:30, aby o godz. 16:40 udać się w drogę powrotną do Poznania. Po
drodze zbierzemy grupę skuszoną trzecim wariantem. Na miejscu w Poznaniu planujemy
być ok. godz. 23.
UWAGA! Informatorek opracowany na podstawie mapy dostępnej w Globeo (dawnej
Grupy 18) w Pasażu Apollo.

-

oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie
później dźwigać na własnych plecach :)

Organizatorzy:
Mateusz +48 504 442 752 (trasa krótka)
Kasia +48 506 702 494 (trasa długa)
AKG “Halny” (trasa namiotowa)

Koszty:
Trasa krótka

Trasa długa

Trasa namiotowa

310 zł

340 zł

250 zł

Dla członków klubu z opłaconymi składkami odpowiednio: 280zł, 310zł i 225zł

Zapisy na rajd:
We wtorek 22 kwietnia w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej klubu:
http://halny.org/XL/zapisy-na-rajd-ten-trzeci/ Możliwość wpłaty przelewem do
poniedziałku 28 kwietnia (dane znajdują się na stronie). O płatność gotówką prosimy do
wtorku, 29 kwietnia (godz. 19, DS6 p.9)
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się
w klubie przy zapisie na rajd.
Przy zapisach należy podać:
imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybór trasy (krótka/długa/namiotowa), Klubowicz
Halnego - tak/nie, sposób rozliczenia- przelew/gotówka.
Chcemy wykupić ubezpieczenie, dlatego też w formularzu zgłoszeniowym prosimy
podać dane niezbędne do polisy ubezpieczeniowej.
UWAGA! Liczba uczestników na poszczególne trasy jest ograniczona, więc prosimy
nie zwlekać z zapisami do ostatniego dnia.
Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę, obuwie do schroniska,
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież (część trasy krótkiej na
noclegu w Ochelbaude spędzi noc w tipi),
- śpiwór, karimatę, prześcieradło
- latarkę/czołówkę,
- jedzenie, kubek, termos,
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy,
- kompas, mapę,
- dobre samopoczucie!

Ważne telefony:
“OCHELBAUDE“ – touristische Herberge Tel.: +49 (0)35022 50704
Ottendorfer Hütte Tel.: +49 (0)35971/80850
Schützenhaus Stadt Wehlen Tel.: +49 (0)151 65110515
Touristikzentrum Sebnitz Tel.: +49 (0)162 4186479
Touristencamp Entenfarm Hohnstein Tel.: +49 (0)35975 84455
Herberge Bahra Tel.: +49 (0)35032 709 07

Sponsorzy:

