
II RAJD ONDRASZKA 2018 – Od Kotliny Kłodzkiej do Pojezierza Drawskiego  

 PLAN - na dzień 12.05.2018 

1.Termin – od piątku15. do niedzieli 24. czerwca 2018 r.- 10 dni  

2. Miejsca campingowe- bazy : 

15-17.06.18 I baza – 57-300 Kłodzko  ( trasa Bielsko-Biała- Kłodzko – ok. 265 km 

17-19.06.18 II baza – 56-300 Milicz ; trasa Kłodzko - Milicz– ok.  140 km   

19-21.06.18 III baza – 66-520 Dobiegniew – trasa Milicz-Dobiegniew  – ok. 260  km - 

21-24.06.18 IV baza –78-520 Złocieniec – trasa Dobiegniew –Złocieniec- ok. 100   km  

 

3 Plan dla I bazy – 57-300 Kłodzko, 15 – 17.06.2018 – 2 noclegi 

Dolina Kłodzka 

Organizator – Renata i Zbyszek Owczarzy 

Camping – „Na stoku twierdzy” nr 132  Kłodzko ul. Nowy Świat 57 tel 74 867 30 31, 

606 894 013, e-mail : noclegiamfiteatr@wp.pl 

Cena cennikowa  -( 2 osoby, camper, prąd, pies ) – 60 zł/dobę 

 

15.06.2018 piątek – przyjazd w godzinach przedpołudniowych,                                                             

po południu ( ok. 17.00 ) zwiedzanie Kłodzka z przewodnikiem – przewodnik-180 zł/grupę , 

z uwagi na późną godzinę bez zwiedzania twierdzy . 

16.06.2018 sobota – wycieczka autokarowa do Skalnego Miasta w Czechach- ok.7 godz.( 

od 10.00-17.00) 

Organizator wycieczki  jednodniowej: Biuro POL-KUR Kłodzko ul.Any Zelenay 22 tel 74 867 

65 65, e-mail: biuro@polkur.klodzko.pl.    

Wyjazd łączony z innymi klientami biura, koszt  –  47 zł /osoby ( autokar, przewodnik, NW ) 

+ 170 kc/osoba dorosła, 120 Kc/dzieci (wstęp do parku, przejażdżka łodziami). 

 

Zgłoszenie na wycieczkę do 29.V.2018, potem najpóźniej 15.06.2018-jeśli będą wolne 

miejsca 

 

17.06.2017-niedziela   – przejazd do Milicza 

 

4. Plan dla II bazy –  56-300 Milicz /Miłosławice , 17 – 19.06.2018 – 2 noclegi 

Dolina Baryczy 

Organizator – Marek Papierniak 

Pole namiotowe – Agroturystyka W. i Z. Demscy 56-300 Milicz ul. Miłosławice 11b.      

Telefon: 606 205 256,  

Cena cennikowa ( 2 osoby, camper, pies ) /dobę - 30 zł, (osoba – 10zł, dziecko do 10 lat -

5zł, prąd 10zł) 

17.06 .2018- niedziela 

Przejazd z Kłodzka do Milicza, przyjazd w godzinach popołudniowych, po drodze 

niedaleko od Milicza wspólny obiad w karczmie „W Starym Młynie” w Niesułowicach 
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www.stary-mlyn.com.pl a następnie przejazd do miejsca postoju: Pole namiotowe Milicz -

Miłosławice 11b.  

Opinia z Google: „Dobre miejsce dla osób które nie wymagają fullwypasów. Miejsca do 

biwakowania sporo, do imprezowania również: miejsce na ognisko, dwa oświetlone 

wigwamy, mini boiska do gry w piłkę nożną oraz siatkową. Dodatkowo staw w którym 

można wędkować a także stanowisko do strzelania z łuku. Właściciel bardzo 

sympatyczny, zapalony myśliwy, łucznik i gaduła, ceny niskie. Jedynie warunki sanitarne z 

gatunku spartańskich ale ma to swoisty urok ;-)” 

18.06 .2018- poniedziałek 

W godzinach przedpołudniowych wycieczka rowerowa po okolicy, m.in. rezerwat Stawy 

Milickie, trasa ok 20 km. Wieczorem wspólna biesiada przy ognisku w zadaszonej wiacie 

na terenie pola namiotowego. 

 

19.06. 2018-wtorek 

W godzinach przedpołudniowych wyjazd w kierunku bazy III 

 

5.Plan dla III bazy – 66-520 Dobiegniew, 19 – 21.06.2018 – 2 noclegi 

Pojezierze Dobiegniewskie, Równina Drawska 

Organizator  : Renata i Zbyszek Owczarzy 

Camping :Pole namiotowe UM Dobiegniew, nad jeziorem Osiek, ok. 2 km za 

Dobiegniewem w kierunku na Osiek 

Opłata za pobyt 2 dniowy dla załogi ( w tym bezpłatne korzystanie ze sprzętu 

pływającego)- max 50 zł/2 noclegi od załogi . 

 

Atrakcje- www.dobiegniew.pl/,  ścieżki rowerowe, jeziora, kajaki, rowerki wodne, pałac 

Mierzęcin (www.palacmierzecin.pl ( SPA, restauracja-destylarnia, park, winnica- ładnie, 

ale drogo),  największy oflag w czasie II wojny światowej www.muzeum.dobiegniew.pl 

 

6. Plan dla IV bazy – 78-520 Złocieniec –wyspa Błędno, 21-24 .06.2018 – 3 noclegi 

Pojezierze Drawskie 

Organizator- Renata i Zbyszek Owczarzy  

Camping – Camping na Wyspie  Sołtysiej na jeziorze Lubie  

Adres: Błędno 1/Lubieszewo, 78-520 Złocieniec ,  

www.inter-nos.pl tel. 602 554 348 , e-mail: m.moser@inter-nos.pl 

Camping na prywatnej wyspie, dojazd camperem promem ( godziny kursów: 8.00, 10.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 i 20.00), kładka pieszo-rowerowa. 

Cena pobytu 2 osoby , camper, prąd +taksa – ok. 70 zł/dobę i atrakcje zgodne z ofertą  

 

24.06.2018 r. niedziela - zakończenie rajdu, powrót do domu  lub indywidualne 

zwiedzanie  

 

Łącznie trasa w jedną stronę ok. 770 km.  

http://www.stary-mlyn.com.pl/
http://www.stary-mlyn.com.pl/
http://www.dobiegniew.pl/
http://www.inter-nos.pl/
mailto:m.moser@inter-nos.pl

