XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 1 „Szlakiem brunatnego złota”
Rodzaj trasy: autokarowo-kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Bełchatów
Koszt uczestnictwa: 900 zł/osoba
Koordynator trasy: Magda Szczepaniak, tel. 44 635 80 36
Baza noclegowa: Elbest Hotels Wawrzkowizna, Wawrzkowizna 1,
97- 400 Bełchatów, http://wawrzkowizna.com.pl/pl/strona-glowna
Nocleg w domkach 5-osobowych typu „Ranczo” oraz w 6-osobowych segmentach
willowych.
Liczba miejsc: 100 (dwie grupy po 50 osób)
Opis trasy: Ahoj przygodo! Z nami wjedziecie do największej „dziury” w Europie,
gdzie wspólnie poszukamy brunatnego złota. Zabierzemy Was na szczyt sztucznej
góry, pozwolimy przeżyć letnie saneczkowe szaleństwo, spłyniemy razem kajakami,
a po całodniowych atrakcjach odpoczniemy na basenie. A gdy zapadnie zmrok…
przeniesiemy się w świat leśnej integracji pod gołym niebem.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 50 osób, trasy będą
realizowane naprzemiennie. Na terenie ośrodka oprócz uczestników „Szlaku
brunatnego złota” będzie zameldowanych 100 osób z innych tras.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
od 1900 - 2200 kolacja

30.08.2018
Grupa 1
/
31.08.2018
Grupa 2

730 – 900– śniadanie w formie bufetowej
Wyjazd autokarem, a w programie:
prezentacja Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Brunatnego_B
e%C5%82chat%C3%B3w
zwiedzanie kopalni odkrywkowej, zjazd do odkrywki (-200 m) (do
obejrzenia m.in. zwałowarka, koparka, rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych)

30.08.2018
Grupa 2
/
31.08.2018
Grupa 1

01.09.2018

1300 - 1400 obiad w terenie (wiata Łuszczanowice),
przejazd przez Kleszczów (najbogatsza gmina w Polsce),
a następnie pobyt w Solparku (baseny, grota solna, bilard,
bowling) - prosimy o zabranie ze sobą strojów kąpielowych.
http://www.solpark-kleszczow.pl/
a następnie powrót do ośrodka, gdzie w cenie pobytu dostępne są
rowerki go-cart (10 sztuk), sauna, siłownia, bilard, przejażdżka
bryczką, boiska do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej (możliwość
skorzystania ze sprzętu sportowego),
1900 - kolacja, spotkanie integracyjne uczestników z grillem i DJ-em
730 – 900 – śniadanie w formie bufetowej
900 – Wyjazd autokarem, a w programie:
wjazd wyciągiem kanapowym (kolej linowa) na Górę
Kamieńską, zjazdy saneczkami,
http://gorakamiensk.info/ przejazd na punkt widokowy na Górze
Kamieńskiej, zwiedzanie Kleszczowa (objazd autokarowy), punkt
widokowy na odkrywkę węgla brunatnego Bełchatów
w „Żłobnicy”
1200 - 1300 - obiad w terenie (wiata Łuszczanowice),
1300 – przejazd do Szczercowa - spływ kajakowy rzeką Widawką
(czas spływu: do trzech godzin, poziom trudności: łatwy z możliwymi
utrudnieniami), po zakończeniu spływu atrakcje turystyczne
w stadninie „Eldorado”- przejazdy bryczką, strzelanie z łuku, quady,
https://www.facebook.com/StadninaEldorado ,
1800 – powrót do ośrodka
od godziny 1900 – kolacja, spotkanie integracyjne uczestników
z grillem i DJ-em
od godziny 730 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

