
T E N  T R ZE C I  

H A R Z  

29.04.2016 – 03.05.2016r. 
 

 

Góry Harz  w przeszłości były ważnym ośrodekiem wydobywczym, 

teraz to obszar przede wszystkim turystyczny. Najwyższym szczytem  

jest Brocken 1142 m.n.p.m. na którym znajduje się ogród botaniczny 

oraz stacja przekaźnikowa. Góra jest uważana w tradycji za niezwykłe 

miejsce. Nietypowość i magiczność polega na tym, że w XVIII wieku 

zaobserwowano tu tak zwane widmo Brockenu. Polega ono na tym, że 

cień osoby stojącej na górze powiększa się, będąc nierzadko otoczonym 

barwnymi kręgami. 

Zobaczenie własnego cienia na chmurze zwiastuje nieszczęście, a 

nawet śmierć. Trzykrotne zobaczenie widma odczynia urok. Dawniej 

wierzono, że taką pułapkę na przygodnych wędrowców zastawiły 

wiedźmy, po to, żeby chronić miejsca swoich spotkań. To właśnie na 

górze Brocken w nocy z 30 kwietnia na 1 maja odbywać się miał wielki 

sabat czarownic. To tu także spotykały się demony i duchy 

zmarłych. Wzmianki o sabatach na górze Brocken pojawiły się w 

wyniku przesłuchań inkwizycyjnych. Aby zmylić lecące na spotkanie 

ciemności czarownice tradycja nakazywała rozpalanie dużych ognisk, 

najlepiej z dala od ludzkich siedzib. Inną rolą ognisk było odstraszanie 

złych duchów. Śmiałkowie mogli zapewnić sobie szczęście skacząc 

przez ogień. Udany skok zapewniał też oczyszczenie ze złych energii. 

 

 
 

 

 

Zbiórka 22:00 29.04.2016r dworzec letni na PKP. Wyjazd 22.30 

 

DZIEŃ I 

Dojeżdzamy do hotelu który będzie naszą bazą około 6:00 mamy czas na rozbicie 

namiotów przepakowanie plecaków i zjedzenie śniadania. Potem wsiadamy do 

autokaru który zawozi nas na miejsce startu trasy. 

 Trasa długa : 24km 

Trasa długa : startujemy z parkingu w Bad Harzburg. Idziemy przez Molkenhaus do 

jeziora Ecker Stau-See szlakiem czerwono zielonym na Brocken, stamtąd na 

Achtermanshohe. Trasa kończy się w Konigskrug. Autokar odbierze nas z parkingu 

oznaczonego na mapie. 

Trasa krótka : 18 km 

Trasa startuje z Torfhaus idziemy Goetheweg na Brocken, po czym jak wyżej do 

Konigskrug.. 

Dodatkowo:  można odbić na Scharfenstein ok. 30min w jedną stronę  

 

DZIEŃ 2 

Trasa długa 25km 

Start z Osterode idziemy starodawnym szlakiem czarownic oznaczonym na mapie 

czarownicą na miotle. Trasa kończy się w Altenau. 

Trasa krótka : 20km 

Start z Lerbach trasą czarownic do Altenau.  

DZIEŃ 3 

Trasa długa 24km 

Wychodzimy z parkingu w Altenau, idziemy czerwonym szlakiem do Sieber 

Trasa krótka: 16km 

Start z Schulenberg, trasa kończy się w Altenau. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacja_bazowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widmo_Brockenu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bodetal.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bodetal.jpg


DZIEŃ 4 

Trasa krótka 9km  

Wychodzimy z Sieber, trasa prowadzi przez Hoxterberg do Herzberg. 

Trasa długa: 15km 

Wychodzimy z Siber, przez Hubichentals i kończy się nad jeziorem Oderstausee. 

 

Zakwaterowanie i noclegi: 

 

Adres hotelu który jest naszą bazą: 

 

Hotel Zum Pass 
Ander Sieber 49 

37412 Herzberg Am Harz 

 

Śpimy pod namiotami, mamy też salkę w przypadku złych warunków, jednak  

nastawiamy się na spanie w namiotach. Śniadanie – szwedzki stół plus po 2 bułki na 

drogę. Autokar będzie Nas rozwoził w miejsca startów i odbierał wieczorem. 

 

 

Co zabrać? 

Strój – przebranie czarownicy/diabła – koniecznie! 

karimatę 

ciepły śpiwór 

ręcznik 

wygodne buty za kostkę 

ciepłą odzież – nocleg przy rzece 

kurtkę wiatrowo-deszczową 

jedzenie, kubek, termos, 

czołówkę / latarkę 

długopis na trasę specjalną 

gitarę, instrument  muzyczny 

ew. stopery – gdyby inni chrapali ;-) 

 

 

 

Ceny rajdu ze śniadaniem 

 

- HALNIAK NIEHALNIAK 

STUDENT 350zł 390zł 

NIESTUDENT 380zł 420zł 

 

Ceny rajdu bez śniadania 

 

- HALNIAK NIEHALNIAK 

STUDENT 255zł 295zł 

NIESTUDENT 285zł 325zł 

 

 

Określone kwoty prosimy wpłacać na konto: 

 

Łukasz Flis 

Bank BZ WBK 

41 1090 1362 0000 0001 2229 5686 

Tytułem – według wzoru 

Imię_nazwisko_RajdTenTrzeci2016 

I dopisać ew. „śniadanie” jeśli taką opcję wybieracie 

 

 

Mapa 

Sklep Globeo(10% zniżki na hasło „HALNY”) na  pasażu Apollo ma bardzo niewiele 

map gór Harz w zapasie więc jeśli nie uda wam się takowej zdobyć proszę się nie 

martwić. Na wszystkie trasy zostaną Wam rozdane mapki z zaznaczonymi szlakami. 

Ubezpieczenie 

Mamy grupowe, jest wliczone w cenę rajdu. Oczywiście każdy może się ubezpieczyć 

dodatkowo jeśli chce. 

 

Organizatorzy 

 

Jagoda Koberstein         tel. 784-187-079  mail: jagoda.koberstein@gmail.com 

Maciej Perz                     tel. 603-436-862  mail:maciej.p@interia.eu 

Adres meilowy rajdu:   TenTrzeci2016@gmail.com 


