XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 13 „Szlakiem przedborskiej Pilicy”
Rodzaj trasy: kajakowo- pieszo-rowerowa
Jednostka: Nadleśnictwo Przedbórz
Koszt uczestnictwa: 900 zł/osoba
Koordynator trasy: Wojciech Kociniak, tel. 516 180 850
Baza noclegowa: „Leśna Przystań” Ciemiętniki 41d 29-120 Kluczewsko
www.lesnaprzystan.com
Liczba miejsc: 70 (dwie grupy po 35 osób)
Opis trasy: W trakcie rajdu będzie można podziwiać malownicze widoki górnej Pilicy,
murawy i zarośla kserotermiczne, a także piękne widoki z najwyższego naturalnego
wzniesienia w województwie łódzkim. Na zakończenie zobaczymy Centrum
Japońskich Sztuk Walki „DOJO” Stara Wieś.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po 35 osób, trasy będą realizowane
naprzemiennie.
Dzień
Opis
29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania od godziny 1800
1800 – 2200 - kolacja

30.08.2018
Grupa 1
/
31.08.2018
Grupa 2

800 – 930 – śniadanie
SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PILICĄ – ok. 18 km
10 30 - wyjście z ośrodka do miejsca spływu kajakowego nad rzeką
Pilicą:
1. Spływ kajakami: będziemy podziwiać piękne widoki meandrującej
Pilicy, malownicze krajobrazy, liczne wyspy, rozlewiska, łuki oraz
pętle. Dzięki temu układowi, trasa podczas spływu kajakiem, z
pewnością nie będzie nudna. Naturalne, urozmaicone koryto,
malownicze krajobrazy i czysta woda dodatkowo uatrakcyjnią
spływ. Rzeka ta jest bardzo ciekawym, urozmaiconym, nizinnym
szlakiem kajakowym.
2. Przerwa połączona z odpoczynkiem i posiłkiem w formie pieczenia
kiełbasek na ognisku oraz grillowania.
3. Dalszy ciąg spływu do miejscowości Chałupy, powrót do miejsca
zakwaterowania autokarem.
4. Dla osób niemogących brać udziału w spływie istnieje możliwość
przejażdżki konnej bryczkami lub indywidualnie pod siodłem.

1800 - obiadokolacja
2000 - biesiada integracyjna z muzyką i pieczeniem dziczyzny
30.08.2018
Grupa 2
/
31.08.2018
Grupa 1

900 – 1030 – śniadanie
TRASA PIESZO-ROWEROWA
SZLKIEM PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
ok. 20 km
1. Wyjazd na trasę rowerami z miejsca zakwaterowania
Przebieg trasy: Ciemiętniki - Bobrowniki – Kolonia Mrowina –
Łapczyna Wola – Dobromierz – Józefów – Stara Wieś.
Szlak pozwala poznać najatrakcyjniejsze miejsca Przedborskiego
Parku Krajobrazowego: krajobraz Doliny Górnej Pilicy, Ruiny zboru
ariańskiego z XVII w. Rezerwat Murawy Dobromierskie i Rezerwat
Bukowa Góra, Góra Krzemycza, najwyższe naturalne wzniesienie
woj. Łódzkiego z pięknymi widokami – Fajna Ryba (347 n.p.m.) .
Ostatnim przystankiem trasy będzie Centrum Japońskich Sportów i
Sztuk Walki „DOJO” w Starej Wsi. To unikatowy na skalę światową
obiekt zrealizowany zgodnie
z kanonami architektury japońskiej w polskim krajobrazie.
Jest największym na świecie ośrodkiem przeznaczonym
do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk i sportów
walki.
2. W połowie trasy przerwa z posiłkiem.
3. Powrót autokarem do miejsca zakwaterowania.
4. Dla osób mających problemy z poruszaniem się rowerem istnieje
możliwość transportu samochodowego.
1800 – obiadokolacja
2000 - biesiada przy ognisku

900 – 1030 – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu.
1. W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ kajakowy może zostać
zamieniony na inny rodzaj trasy np. autokarową ze zwiedzaniem Przedborza
i okolic.
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