XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 3 „Ziemia obiecana- Łódź fabryczno-pałacowa, łódzkie pagórki”
Rodzaj trasy: autokarowo-piesza
Jednostka: Nadleśnictwo Brzeziny
Koszt uczestnictwa: 820 zł/osoba
Koordynator trasy: Krzysztof Olejniczak, tel. 519 539 472
Baza noclegowa: ZDS Rogów, Leśna 5, 95-063 Rogów, tel. 46 874 80 49
http://adiss.sggw.pl/zds-6-jodelka-oraz-dom-profesorski-belwederek-i-dom-podbukiem/
Liczba miejsc: 92 (dwie grupy po 46 osoby)
Opis trasy: Pokażemy Wam najwyższe naturalne wzniesienia w ok. Łodzi,
zabierzemy do XIX wiecznej dzielnicy miasta, gdzie poczujecie jej klimat i smak,
zobaczycie jak żyli, pracowali, mieszkali i odpoczywali wielcy fabrykanci, ich rodziny
i pracownicy. Nocleg w pięknym i uroczym miejscu, przypomni lata studenckie, gdzie
nie zabraknie zabawy, dobrej muzyki i miłej atmosfery, a dla relaksu wizyta
w Arboretum.
Dzień

Opis
Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600

29.08.2018

1700 – 2100 kolacja, nocleg
730 – 830 – śniadanie

30.08.2018

900 Wyjazd autokarem, w programie m.in.:

Grupa 1

Zwiedzanie Księżego Młyna, w tym Pałac Herbsta (Muzeum Sztuki)

/

http://www.palac-herbsta.org.pl/,

31.08.2018

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99%C5%BCy_M%C5%82yn

Grupa 2

Spacer po Parku Źródliska, Muzeum Kinematografii, Pałac K.
Scheiblera
http://kinomuzeum.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Karola_Scheiblera
15 00 - obiad

Centrum Handlowe Manufaktura, dawna fabryka Izraela Poznańskiego,
jednego z największych fabrykantów łódzkich
www.manufaktura.com/
17 00 - powrót do Rogowa
Wycieczka z przewodnikiem po Arboretum SGGW
Biesiada przy ognisku
730 – 830 – śniadanie
31.08.2018

900 Wyjazd autokarem, w programie m.in.:

Grupa 1

Wizyta w rez. Doliska (stanowisko jodły na granicy zasięgu, jedliny

/

w centralnej Polsce). Niesułków Kolonia -

30.08.2018

z I wojny światowej na skraju ur. Poćwiardówka, złożenie kwiatów (Bitwa

Grupa 2

Łódzka 1914) Wizyta w Kościele Mariawickim w Lipce (Mariawityzm,

Zwiedzanie cmentarza

historia, współczesne funkcjonowanie Starokatolickiego Kościoła
Mariawitów w Polsce). Zwiedzanie uroczyska Janinów, rezerwat
“Parowy Janinowskie”, gospodarczy i wyłączony drzewostan nasienny,
(rzeźba
i geneza parowów, buk na granicy zasięgu, kwaśna buczyna niżowa,
bukowy wyłączony drzewostan nasienny, odnawianie i użytkowanie lasu
bukowego lasy wokół łodzi - znaczenie, funkcjonowanie,
zagospodarowanie turystyczne)
15:00 - obiad
Autostrada A1 w parku krajobrazowym, rzeźba Wzniesień Łódzkich,
Skoszewy - grodzisko wczesnośredniowieczne, zabytkowy kościół
św. Barbary, dolina rzeki Moszczenicy)
Zwiedzanie otoczenia dworu Iwaszkiewicza w Byszewach (historia,
związek Iwaszkiewicza z Byszewami, pomnikowy dąb “Jarosław)
Tadzin - historyczna siedziba Nadleśnictwa Brzeziny, Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy Górna Mrożyca (historia budynku, związek
z Adamem Loretem, przyroda doliny Mrogi)
Biesiada przy ognisku
800 – 1000 – śniadanie
01.09.2018

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

