XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 14 „Po górach i dolinach”
Rodzaj trasy: autokarowo - kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Radomsko
Koszt uczestnictwa: 880 zł/osoba
Koordynator trasy: Piotr Kluszczyński, tel. 792 043 767
Baza noclegowa: OSiR Wawrzkowizna /adres: Wawrzkowizna 1,
97-400 Bełchatów/ http://wawrzkowizna.com.pl/pl/strona-glowna
Domki drewniane typu Brda LUX 6 / 5-6 osobowe, łazienka, aneks kuchenny/
Liczba miejsc: 100 os. (dwie grupy po 50 osób naprzemiennie )
Opis trasy: „Wrzucimy was do wehikułu czasu i przeniesiemy wprost do jurajskiej
krainy, gdzie pradawne Góry Czarownic spotykają się z malowniczą rzeką Pilicą,
a przepiękne

krajobrazy i różnorodność przyrodnicza zapiera dech w piersiach,

każdemu kto postawi tu stopę. Sierpniowe wieczory spędzicie przy blasku i cieple
ognia, a porywająca do tańca i śpiewu muzyka nie pozwoli wam zasnąć, aż do
świtu”.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 50 osób, trasy będą
realizowane

naprzemiennie.

Po

całych

dniach

atrakcji

turystycznych,

na uczestników będzie czekała prawdziwa integracja. Na terenie ośrodka oprócz
uczestników „Po górach i dolinach” będzie zameldowanych 100 osób z trasy
„Szlakiem brunatnego złota”.
Dzień
29.08.2018
30.08.2018

Opis
Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1800 – 1900 - kolacja /w formie serwowanej /
800 – 900 – śniadanie
930 - zbiórka i przejazd autokarem do m. Gidle
W programie m.in.:
1.Krótkie zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, prelekcja
ojca Dominikanina (w tym możliwość otrzymania poświęconego
winka z „Kąpiółki” ) https://gidle.dominikanie.pl/sanktuarium/
przejazd autokarem do m. Krzętów - spływ kajakowy rzeką Pilicą
(Spływ trwa ok. 4-5 godz. w tym przerwa obiadowa
- grill - na przystani rzecznej, ok. 1-1,5 godz.)

Trasa Krzętów - Przedbórz - ta trasa to dwa w jednym - spływ rzeką
i trochę górskich klimatów, gdyż Pilica przepływa w tej okolicy obok
najbardziej na północ wysuniętej części Gór Świętokrzyskich,
znajdujących się w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Na tym
odcinku rzeka jest dzika, czysta i a jej brzegi wznoszą się
fragmentami kilka metrów ponad koryto, tworząc dobre punkty
widokowe. Trasa jest łatwa i dobrze nadaje się do spływu dla osób
szukających ciekawych pomysłów na weekendową rekreację.
Długość trasy około 18 km, czas spływu 4 h.
1900 - kolacja i wspólne spotkanie integracyjne uczestników/biesiada
integracyjna/ognisko/zabawa taneczna z DJ
800 – 900 – śniadanie
31.08.2018

1. Góra Kamieńsk wjazd kolejką krzesełkową
Możliwość podziwiania widoków i roztaczającej się stąd panoramy
okolicy.
Nowa, czteroosobowa kolejka, z ruchomym chodnikiem gwarantuje
komfort i dużą przepustowość (około 2000 os./h). Główna trasa ma
długość 760 metrów. Jej szerokość waha się od 30 do 150 m,
natomiast różnica wzniesień to 123 m
Elektrownia wiatrowa
Park elektrowni wiatrowych na Górze Kamieńskiej został oddany do
użytku w 2007r., składa się z 15 turbozespołów o mocy 2 MW każdy.
Wiatrak ma wieżę o wysokości 85 metrów wyposażoną w turbiny oraz
skrzydła o rozpiętości 70 metrów i długości 40 m., wirujące z
szybkością 21 obrotów na minutę.
http://www.gorakamiensk.info/
https://lookcam.com/kamerki/lbpZ3oG3/gora-kamiensk
Zjazd torem saneczkowym
Tor saneczkowy to jedyny taki tor w centralnej Polsce.
Długość toru, prędkość i zakończony karuzelą serpentynowy tor
zjazdowy z licznymi zakrętami wyzwala dużą dawkę adrenaliny
i zapewnia niezapomnianą zabawę.
Na torze saneczkowym szybkość zjazdu kontrolowana jest za
pomocą hamulca. Maksymalna prędkość, jaką można osiągnąć to 40
km/h. Zjazd jest całkowicie bezpieczny. Nowoczesna konstrukcja
wyklucza wypadnięcie saneczek z toru. Każdy z dwuosobowych
bolidów posiada pasy bezpieczeństwa. Z toru mogą korzystać dzieci
od trzeciego roku życia do 8 lat, konieczna jest jednak opieka osoby
dorosłej. Cała trasa ma 680 metrów, tor wjazdowy 365 m.
Do dyspozycji turystów oddano 35 sanek.
1400 - 1500 - obiad w „Restauracji pod wiatrakami” na Górze
Kamieńsk
2.Tarasy widokowe (Kleszczów)
Z tarasów widać ogrom bełchatowskiej odkrywki w tym koparki
węglowe i nakładowe, zwałowarki oraz serpentyny przenośników
taśmowych, transportujących węgiel do pobliskiej elektrowni
http://pgegigantymocy.pl/okoliczne_atrakcje/punkty-widokowe

01.09.2018

3.Solpark w Kleszczowie
Wszystkie osoby ceniące aktywną formę wypoczynku zapraszamy do
strefy basenów Parku Zdrowia i Rozrywki Solpark na świetną zabawę
i niezapomniany wypoczynek pośród licznych atrakcji wodnych
(należy zabrać ze sobą stroje kąpielowe )
http://www.solpark-kleszczow.pl/oferta/rekreacja/spa/baseny
1900 – kolacja i spotkanie integracyjne uczestników/biesiada
integracyjna/ognisko/ zabawa taneczna z DJ (z udziałem
pracowników nadleśnictwa oraz osobami uczestniczącymi w rajdzie
z tras przygotowanych przez Nadleśnictwo Bełchatów)
800 – 900 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

