XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 18 „W krainie białych piasków”
Rodzaj trasy: autokarowo-rekreacyjna
Jednostka: Nadleśnictwo Smardzewice
Koszt uczestnictwa: 890 zł/osoba
Koordynator trasy: Izabela Bernaciak, tel. 507 425 617
Baza noclegowa: Leśny Ośrodek Szkoleniowy „Nagórzyce” - Swolszewice Małe,
ul. Leśna 1, 97-213 Smardzewice http://www.nagorzyce.lodz.lasy.gov.pl/
(Hotel jest położony nad Zalewem Sulejowskim. Do dyspozycji gości jest: jacuzzi,
sauna, siłownia zewnętrzna, stół bilardowy, stół do tenisa, stół do szachów, stół do
piłkarzyków)
Liczba miejsc: 50
Opis trasy: A może byście tak najmilsi….. wpadli na 2 dni w okolice Tomaszowa…..,
magiczne lasy na białych piaskach zwiedzili, niebieskie bijące źródła zobaczyli,
ślady historii w Puszczy Nadpilickiej obejrzeli, w zaprzęgu konnym jak szlachcic się
poczuli, lokalnego piwka skosztowali i miło czas spędzili. Aby przygód nie było końca,
po całych dniach atrakcji turystycznych, na uczestników będzie czekała „leśna”
integracja. 30 sierpnia przewidywana jest wspólna integracja z uczestnikami trasy
„Szlakiem majora Hubala”.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1800 – 2000 - kolacja

30.08.2018

730 – 830 – śniadanie
Wyjazd autokarem o godz. 840. W programie m.in. wizyta w:
Centrum Edukacji Browarniczej w Piotrkowie Trybunalskim,
Interaktywnym Muzeum Piwowarstwa,
najlepiej zaopatrzonym w Polsce sklepie z piwami kraftowymi,
kosmetykami piwnymi, akcesoriami dla piwowarstwa domowego
i materiałami kolekcjonerskimi. W programie również degustacja
piwa.
https://www.centrumedukacjibrowarniczej.pl/
Po obiedzie wyjazd autokarem:
Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej „Groty Nagórzyckie”
pokazującej dawne sposoby wydobywania piasków kwarcowych
(Temperatura wewnątrz ok. 9oC).
http://groty.skansenpilicy.pl/podziemna-trasa-turystyczna/
Zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy gdzie można zobaczyć „wojenne

trofea” rzeki Pilicy oraz zapoznać się z tradycjami młynarstwa.
http://skansenpilicy.pl/skansen/o-skansenie/
Spacer po krajobrazowym rezerwacie przyrody „Niebieskie
Źródła”, gdzie zobaczymy jedne z najciekawszych zjawisk
krasowych w Europie http://skansenpilicy.pl/turystyka-wregionie/niebieskie-zrodla/
2000 – kolacja integracyjna przy muzyce. Przewidziane atrakcje.
* istnieje możliwość wspólnego wieczoru z grupą rajdową z
Nadleśnictwa Opoczno
31.08.2018

01.09.2018

730 – 830 – śniadanie
Wyjazd autokarem ok. godz. 840. W programie m.in.:
Przejazd do punktu widokowego, z którego można zobaczyć
czynne wyrobiska piasków kwarcowych – złoże „Biała Góra”, które
uchodzi za największe w Europie oraz zrekultywowane tereny po
wyrobiskach piasków kwarcowych.
Zwiedzanie Trasy Turystycznej „Bunkier w Konewce” – bunkier
kolejowy na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów z
ekspozycją militariów i pojazdów wojskowych (Temperatura wewnątrz
do 16ºC) http://www.bunkierkonewka.eu/historia/
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Idziego w Inowłodzu.
http://albumromanski.pl/album/inowlodz-kosciol-sw-idziego-z-xixii-w
Zamek Królewski w Inowłodzu, będący jedną z pięćdziesięciu
warowni, zbudowanych za życia i panowania Kazimierza Wielkiego.
www.gckinowlodz.naszgok.pl/
Po obiedzie przejażdżka zaprzęgami konnymi po terenach
leśnych Nadleśnictwa Smardzewice. W programie m.in.: Bunkier
kolejowy w Jeleniu – zbudowany przez Niemców podczas II Wojny
Światowej miał służyć jako ochrona dla specjalnych pociągów, które
pełniły ruchome ośrodki dowodzenia.
Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/ohz-w-smardzewicach
2000 – wspólna kolacja integracyjna przy ognisku z muzyką.
Przewidziane atrakcje 
00
8 – 1000 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

