
            Obchody Światowego Dnia Turystyki

Program:
01.10.2010 r. (piątek)- Bystrzyca Kłodzka

• godz. 9,30 i 11,30      - Wycieczki z przewodnikiem po atrakcjach turystycznych Bystrzycy       Kłodzkiej –   zwiedzanie Miejskiej Trasy Turystycznej. 
• godz. 15,30- Inauguracja Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej i Jubileusz X – lecia Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej.  

(spotkanie w Biurze Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 2/1).  

• godz. 16.00- Projekcja filmów górskich – laureatów Festiwalu Filmów Górskich w Lądku - Zdroju – Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej.
• godz. 21,00

      - Nocne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, inscenizacje teatralne.
(spotkania, zainteresowanych osób  z przewodnikiem pod Centrum Informacji  
Turystycznej – Mały Rynek 2/1,  uczestnicy nocnego zwiedzania proszeni są o wzięcie 
latarek). 

MIĘDZYGÓRZE

• godz. 9.15 - 16.00- Wycieczki piesze, rowerowe, Nordic Walking z przewodnikami wokół Międzygórza (trasy przyjazne i trudne)- Międzygórze .
(termin, miejsce, trasy, zasady udziału - wg „Regulaminu  i zasad uczestnictwa  
w proponowanych formach aktywności ruchowej” - www.bystrzycaklodzka.pl).

• godz. 18.00- 21.00- Biesiada przy ognisku - plac rekreacyjno - sportowy poniżej D.W „Gigant 1882”- Międzygórze. 
(w programie  m.in.:.  występ akordeonowy  P. Stanisława Tarchały,  
śpiewanie przy ognisku). Podczas biesiady:-  godz. 18,30 - uroczyste wręczenie  dyplomów i wyróżnień dla ” Zasłużony dla turystyki Ziemi Bystrzyckiej”.



02.10.2010 r. (sobota)

• godz. 10.00 - 16.00- Wycieczki piesze, rowerowe, Nordic Walking z przewodnikami wokół Międzygórza (trudność tras j.w.)- Międzygórze.
(termin, miejsce, trasy, zasady udziału - wg „Regulaminu  i zasad uczestnictwa  
w proponowanych formach aktywności ruchowej”- www.bystrzycaklodzka.pl).

• godz. 10.00 - 16.00
- „Aktywne Międzygórze” - Survival , w programie m.in.: zjazd kolejką linową nad Wodospadem, balon wspinaczkowy,  „szkoła przetrwania”, paint ball, przejażdżki samochodem terenowym, wspinaczka skałkowa, park linowy,  przejażdżki konne,  przejażdżki powozem konnym, atrakcje dla dzieci („Małpi gaj”, „Cymber gaj”).
(termin, miejsce, trasy, zasady udziału, ceny - wg „Regulaminu  i zasad uczestnictwa  
w proponowanych formach aktywności ruchowej”- www.bystrzycaklodzka.pl)- Zakończenie Survivalu - losowanie nagród rzeczowych.

• godz. 19.30  - Występy artystyczne i zabawa taneczna z DJ– Kawiarnia „Sarenka” – Międzygórze.
03.10.2010 r. (niedziela)

• godz. 10.00 - Wycieczki rowerowe, Nordic Walking  wokół Międzygórza (trudność tras j.w.)- Międzygórze.
(termin, miejsce, trasy, zasady udziału- wg „Regulaminu  i zasad uczestnictwa  
w proponowanych formach aktywności ruchowej”- www.bystrzycaklodzka.pl).

• godz. 12.00      -  Zakończenie Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej „Aktywne Międzygórze 2010”.  Na pożegnanie:  - projekcja filmów górskich – laureatów Festiwalu Filmów Górskich w Lądku – Zdroju.Miejsce: sala konferencyjna – D.W. „Nad Wodospadem”.
Organizatorzy:Gmina Bystrzyca Kłodzka: Wydział Promocji i Sportu, Wydział Turystyki,Stowarzyszenie „Międzygórze Reaktywacja”Rada Sołecka Międzygórza i Ochotnicza Straż Pożarna,ULKS „Czarna Góra”, Bystrzyca Kłodzka,Oddział PTTK  w Międzygórzu,GOPR/ Międzygórze,Nadleśnictwo Międzylesie/ Leśnictwo Międzygórze,Gestorzy branży turystycznej z Międzygórza i okolic.Pracownia Działań Twórczych i Teatr Uliczny „TUB” z Bystrzycy Kłodzkiej,Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,

      Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej.
Główny Sponsor Imprezy: Gmina Bystrzyca Kłodzka

http://www.bystrzycaklodzka.pl/

