W 14 - WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 3.6.2017
KIEROWNIK
TRASA A

Józef Piec
5:30 godz.

Miejscowość Klucze - postój autobusu za boiskiem piłkarskim - ulicami Podgórną i Górną na wierzchołek Czubatki 15 min. Panorama Pustyni Błędowskiej - skręcamy w prawo obok wieży w dół - znak żółty - Pustynia Błędowska 25 min. - na Pustyni dwie
ścieżki dydaktyczne - czerwona i zielona - łączna długosć 5 km - z pustyni po znaku żółtym lasem do szlabanu biało zielonego strzałka - dojazd pożarowy - bez znaku - koło stawów Zielonego i Czerwonego oraz potoka do postoju autobusu 25 min. - dalej
prosto ulicą - przejść główną drogę 10 min. - znak żółty - Jaroszowiec Olkuski 1:10 min. - przejść główną drogę - znak czerwony strzałka Zamek Rabsztyn 5,6 km - 1:30 min.

TRASA B

4 godz.

Jej przebieg aż do pustyni taki sam jak trasa A - na pustyni skręcamy w lewo - po ścieżce dydaktycznej wyznaczonej podwójnymi
palikami - wokół wiaty i podestu po 400 metrach skręcić w las - drogą piaszczystą - przed szlabanem w lewo zaraz za szlabanem
w prawo - dojazdem pożarowym do postoju autobusu 25 min. - dalszy przebieg trasy taki sam jak trasa A.

TRASA C

1: 30 godz.

Jej przebieg taki sam jak trasa B tylko do autobusu - dalej autobusem pod Zamek Rabsztyn.

Jura Krakowsko - Częstochowska
Jura to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w Polsce.
Geograficznie jest częścią Wyżyny Śląsko-Krakow-skiej, ciągnie się 160kilometrowym pasem od Wielunia do Krakowa, a jej średnia szerokość
wynosi 20 km. O niepowtarzalnym pięknie Jury decyduje zróżnicowany
krajobraz ze skalistymi wzgórzami, ostańcami, jaskiniami, malowniczymi
wąwozami i bogatą roślinnością. Ten piękny krajobraz ma jeszcze jeden
charakterystyczny element - ruiny średniowiecznych zamków warownych,
stanowiących niegdyś linię obronną polskiego królestwa. Ciekawym i
nieodłącznym elementem Jury są jaskinie, których jest tutaj około tysiąca.
Można podziwiać w nich piękne formy naciekowe ukształtowane na
przestrzeni setek lat. Największe skupiska jaskiń znajdują się w okolicach
Ojcowa, Olsztyna, Podlesic oraz doliny rzeki Wiercicy. Tereny Jury
znakomicie nadają się dla miłośników aktywnego wypoczynku. Czekają tu
bowiem na nich oznakowane szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe,
centra wspinaczki skałkowej i speleologii. Miłośnicy przyrody odnajdą
rzadkie okazy fauny i flory, a pasjonaci historii - zamki, dworki, stare
kościoły oraz zabytki budownictwa drewnianego.

