XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 11 „Dawna stolica i okolica”
Rodzaj trasy: autokarowo – piesza
Jednostka: Nadleśnictwo Płock
Koszt uczestnictwa: 890 zł/osoba
Koordynator trasy: Marek Włoczkowski, tel. 606 645 021
Baza noclegowa: Hotel Starzyński, 09-400 Płock,
tel./fax: +48 24 / 366 02 00, http://www.starzynski.com.pl

ul.

Piekarska

1,

Liczba miejsc: 90 (dwie grupy po 45 osób)
Opis trasy: Wzgórze Tumskie, grobowce władców Polski, muzeum fin de siècle i art
deco, najstarsza polska szkoła, której korzenie sięgają 1128 r. oraz wspaniałe ZOO.
To wszystko i wiele innych atrakcji możecie doświadczyć przybywając do Płocka. Na
dodatek rejs po Wiśle i wizyta na wskrzeszonej mazowieckiej wsi. Tylko lasu będzie
mało.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po 45 osób. Kolejność zwiedzania
obiektów w poszczególnych dniach będzie naprzemienna. Po całych dniach atrakcji
turystycznych, na uczestników będzie czekała prawdziwa integracja.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
kolacja

30.08.2018

Śniadanie
Zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Płocki Ogród Zoologiczny położony na unikalnym i malowniczym
obszarze. Aktualnie w Zoo hodowanych jest 580 gatunków zwierząt,
w tym wiele okazów cennych, rzadko spotykanych w innych ogrodach
http://www.zoo.plock.pl/
Zwiedzanie Muzeum Secesji
Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze polskie muzeum,
powstałe z inicjatywy społecznej w 1821 roku, posiadające zbiory
historyczne,
numizmatyczne,
artystyczne,
archeologiczne
i etnograficzne. Ze względu na największą ekspozycję poświęconą
sztuce
secesji,
zwane
jest
często
muzeum
secesji
www.muzeumplock.eu/pl/ekspozycje/secesja
Rejs po Wiśle na dwupokładowym statku „Marianna”, po
malowniczym
odcinku
rzeki
stanowiącym
część
Zalewu

Włocławskiego
Zbiornik Włocławski- sztuczny zalew na środkowej Wiśle, powstały
w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku.
Rozciąga się w górę rzeki aż do Płocka. Zbiornik Włocławski jest
największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem
w Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Włocławskie
obiad w miejscu zakwaterowania
ok. 2000 wyjazd uczestników do Leśnictwa Brwilno – biesiada
integracyjna/ognisko
31.08.2018

Śniadanie
Zwiedzanie z przewodnikiem najcenniejszych zabytków Płocka:
Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP – najcenniejszego zabytku
Płocka, o zachwycającej architekturze, bogatym wystroju wnętrz,
miejsca spoczynku władców Polski,
Wzgórza Tumskiego – najstarszej części Starego Miasta,
zlokalizowanej na wysokim brzegu Wisły, skąd
roztacza się
wspaniały widok na szeroką dolinę królowej polskich rzek.
Zwiedzanie Starego Miasta, zwiedzanie LO im. Marszałka
St. Małachowskiego – najstarszej polskiej szkoły, której korzenie
sięgają 1128 r.
https://www.polskieszlaki.pl
Przejazd do Sierpca. Zwiedzanie – skansenu – Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu. Na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu odtworzona została typowa dla pouwłaszczeniowej wsi
mazowieckiej wieś rzędowa. W muzeum znajduje się również kilka
samodzielnych
zespołów
architektonicznych,
doskonale
uzupełniających odtworzoną wieś rzędową. Zobaczymy tu: karczmą
z Sochocina, zespół dworski wraz z parkiem krajobrazowym,
zrekonstruowanym budynkiem dworu, z pięknymi wnętrzami, kościół
wraz z dzwonnicą http://mwmskansen.pl/
obiad w miejscu zakwaterowania
ok. 2000 wyjazd uczestników do Leśnictwa Brwilno – biesiada
integracyjna/ognisko

01.09.2018

Śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

