OPOLSKI KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ RAJDER

Informacje o działalności klubu można uzyskać na
spotkaniach klubowych w każdy czwartek w godz.
18.00 - 19.00 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury
w Opolu na ul. Strzelców Bytomskich 1.

OPOLSKI KLUB TURYSTYKI
ROWEROWEJ RAJDER
45-052 Opole, ul. Oleska 23/4
tel. 774541044, 774425220, 601980473, 781768556

Klub zaprasza miłośników turystycznej jazdy na rowerze
na wycieczki niedzielne i środowe, organizowane przez
cały rok. Terminy i charakter wycieczek są dobrane tak,
aby mogły brać w nich udział osoby mniej lub bardziej
zaawansowane w jeździe na rowerze. Miejscem zbiórki
i wyjazdu jest skwer na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i
Karola Miarki (obok kościoła św. ap. Piotra i Pawła) - za
pomnikiem Adama Mickiewicza.

OPOLSZCZYZNA
PRZYJAZNA
ROWERZYSTOM

Stałe imprezy wielodniowe w ciągu roku:
Rajd Wiosenny (czerwiec), Opolska Pielgrzymka na
Szwedzką Górkę (lipiec), Rajd Wakacyjny (sierpień), Zlot
Jesienny (wrzesień) i Sejmik Turystyczny (październik).

Jeśli pragniesz uprawiać turystykę rowerową,
poznać kraj, przeżyć wiele przygód, serdecznie
cię do tego namawiamy. Służymy radą opartą
na wieloletnim doświadczeniu oraz pomocą
koleżeńską. Jesteśmy klubem dla wszystkich
rowerzystów - młodzieży, dorosłych i całych rodzin
- pragnących rozwijać swoje zainteresowania.
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OPOLSZCZYZNA - RAJ DLA ROWERZYSTÓW

ODKRYJ OPOLSZCZYZNĘ NA ROWERZE

Walory Opolszczyzny do uprawiania turystyki
rowerowej:

Piękna Opolszczyzna oferuje nam bogactwo uroczych
miejsc. Do nich najłatwiej i najzdrowiej jest dotrzeć rowerem
- cichym, ekologicznym pojazdem, nie trując środowiska i
nie płosząc zwierzyny, zyskując siły i zdrowie.
Ruszajmy! Czas w drogę!

przyroda: parki krajobrazowe i rezerwaty
przyrody, jeziora, lasy
zabytki: zamki i pałace, grodziska, drewniane
kościoły, zabytki techniki
gęsta sieć dróg lokalnych o dobrej jakości i małym
ruchu
znakowane ścieżki i trasy rowerowe
bogate zaplecze gastronomiczne i pobytowe:
agroturystyka, schroniska, pensjonaty
bogata literatura krajoznawcza: mapy, przewodniki,
poradniki, strony internetowe.

Atrakcje turystyczne Opolszczyzny:
Opole - wieża zamku
piastowskiego, mury miejskie
i baszty, ratusz i rynek
● Moszna - zamek i park
● Kamień Śląski - pałac
● Prószków - zamek ● Brzeg zamek, ratusz i rynek
● Jemielnica - zespół
klasztorny ● Rogów Opolski
- zamek
Ozimek - wiszący most żeliwny
● Namysłów - zamek, ratusz
i rynek ● Byczyna - mury
miejskie i baszty
● Nysa - ratusz, kościoły,
mury miejskie i baszty, pałac,
fortyﬁkacje ● Otmuchów
- ratusz, zamek ● Paczków ratusz, mury miejskie

Góra św. Anny - zespół
klasztorny, kalwaria, pomnik
czynu powstańczego
● Krasiejów - wykopaliska
paleontologiczne ● Głogówek ratusz, mury miejskie i baszty,
zamek ● Krapkowice - zamek,
mury miejskie i baszta

Polecane trasy na wielodniowe wycieczki
rowerowe:
Opole - Krapkowice - Głogówek - Głubczyce
Opole - Prószków - Łącznik - Biała - Prudnik - Głuchołazy
Opole - Kamień Śląski - Góra Św. Anny - Koźle
Opole - Ozimek - Zawadzkie - Dobrodzień
Nysa - Grodków - Brzeg - Namysłów
Nysa - Otmuchów - Paczków
Nysa - Korfantów - Tułowice - Niemodlin - Grodków
Nysa - Głuchołazy - Prudnik - Biała - Moszna - Krapkowice
Namysłów - Kluczbork - Olesno - Ozimek

NASI ROWEROWI ZAPALEŃCY

Przemierzają Opolszczyznę
w słońcu

i niepogodzie,

nie zważając na trudności,

nie zważając na pokusy,

nie zważając na
niebezpieczeństwa,

zawsze gotowi do drogi.

Celem działalności Klubu jest propagowanie aktywnego
wypoczynku poprzez turystykę rowerową oraz jej
popularyzacja i upowszechnianie.
Strony internetowe związane z Opolszczyzną:
umwo.opole.pl
www.opolskie.pl
www.turystyka.opolskie.pl

Klub propaguje różne formy turystyki rowerowej i prowadzi
działalność krajoznawczą. Organizuje wycieczki, rajdy
rowerowe, obozy wędrowne i wspólne wyjazdy na imprezy
turystyczne w kraju i za granicą.

