TSUNAMI
Kierujemy się na Kłodzko a następnie drogą krajową nr 8 na Szczytną. Po dotarciu do centrum Szczytnej, skręcamy na
skrzyżowaniu w lewo przed mostem na Bystrzycy Dusznickiej (zaraz za mostem jest następne skrzyżowanie i szosa w lewo na
Polanicę-Zdrój). Jadąc od skrzyżowania łącznie 1,8 km (najpierw ulicą Leśną a następnie stromo pod górę ulicą Zamkową),
osiągamy grzbiet Szczytnika i parking tuż obok platformy widokowej na Diabelskiej Skale, nazwanej przez wspinaczy Widokową.
Jadąc od strony Wałbrzycha kierujemy się na Głuszycę, Nową Rudę, którą omijamy, skręcając na Wambierzyce.
Jadąc od Jeleniej Góry najkrótszą droga prowadzi przez Czechy, do których wjeżdżamy w Lubawce a następnie kierujemy się
na Kudowę-Zdrój.

Tsunami

Duszniki-Zdrój, HRADEC KRÁLOWÉ

KŁODZKO, WROCŁAW

Wambierzyce, WAŁBRZYCH

Odległości od centrum:
Kłodzka – 18 km, Wałbrzycha – 61 km,
Wrocławia – 107 km
Koordynaty geograficzne:
parking
50º24’39.2’’N, 16º27’26.4’’E
(50.410884, 16.457320)
Tsunami
50º24’40.5’’N, 16º27’24.6’’E
(50.411249, 16.456821)

Kod QR
Tsunami
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BYSTRZYCA KŁODZKA
Z parkingu idziemy za znakami żółtego szlaku najpierw w stronę zamku a
następnie przez bramkę w murku schodzimy stromo w dół, idąc około 100 metrów
z powrotem w kierunku parkingu.

SZCZYTNIK

Map data © OpenStreetMap contributors

Duszniki-Zdrój

KŁODZKO

Mierząca około 16 metrów piaskowcowa turnia Tsunami przylega do północnej
ściany Widokowej. Skały znajdują się na zboczu Szczytnika, niedaleko obok
parkingu. Tsunami posiada dwie ściany, na których znajdziemy 3 drogi o
trudnościach od V do VI.3 oraz trudniejszy projekt. Turnia ma zróżnicowaną
wystawę i jest zacieniona przez sąsiednią Widokową a także otaczające drzewa.

POLANICA-ZDRÓJ
Piaskowiec z którego zbudowane są skały wzgórza Szczytnik,
dzięki krzemionkowemu spoiwu jest wyjątkowo twardy,
zapewniając świetne tarcie i dorównując skałom granitowym.
Projekt zagospodarowania i udostępnienia szczytnickich skał jest
realizowany w porozumieniu z Miastem Szczytna a w pracach
biorą udział lokalni wspinacze i społecznicy.

SKAŁOPLAN WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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1. Atak Zza Drzewa V (5R + StZ)

2. Kancik Widokowy V (5R + StZ)
3. Samum VI.2+/3 (5R + StZ)
4. projekt
(6R + 2RZ)

