XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 15 „Lnianym szlakiem”
Rodzaj trasy: autokarowo-kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Radziwiłłów
Koszt uczestnictwa: 920 zł/osoba
Koordynator trasy: Jan Szczurek, tel. 607 096 802
Baza noclegowa: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „DUKAT” , Stary Dębsk 4, 96513 Nowa Sucha, http://www.zajazd-dukat.pl/
Liczba miejsc: 100 (dwie grupy po 50 osób)
Opis trasy: Wspólnie utkamy lnianą ścieżkę przez Żyrardów, skąpiemy Was w bystrzy
na Bzurze, by pod mazowiecką wierzbą wsłuchać się w Chopina.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 50 osób, trasy będą
realizowane naprzemiennie.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do miejsca zakwaterowania po godzinie 1600
1800 – 2200 - kolacja

30.08.2018
Grupa 1
/
31.08.2018
Grupa 2

700 – 800 – śniadanie
830 - wyjazd autokarem spod zajazdu „DUKAT”,
w programie m.in.:
Przejazd do miejscowości Guzów:
Zwiedzanie obszaru pałacowego rodu Sobańskich
http://palacwguzowie.pl/
Przejazd do Żyrardowa
Zwiedzanie miasta i jego zabytków http://www.muzeumzyrardow.pl/ ,
http://www.visit.zyrardow.pl/pol/miejsce/23-Muzeum-Lniarstwa-imFilipa-de-Girarda ,
Temat przewodni: „Industrialny Żyrardów”. W trakcie zwiedzania
przewidziana przerwa na kawę. Po zwiedzaniu obiad w restauracji
Szpularnia w Żyrardowie https://www.szpularnia.net/. Po godzinie 1400
wyjazd do serca Puszczy Bolimowskiej, miejscowości Bolimów.
Warsztaty w regionalnym zakładzie garncarskim w miejscowości
Bolimów. http://www.garncarz.com/galeria.html
Przejazd do miejscowości Bednary
Wizyta wraz z degustacją w rzemieślniczym Browarze Bednary
http://www.browarbednary.pl/
1800 - 1830 - powrót do zajazdu „Dukat” na uroczystą kolację

30.08.2018
Grupa 2
/
31.08.2018
Grupa 1

01.09.2017

godz. 2000 uroczysta obiadokolacja integracyjna.
700 – 800 – śniadanie
830 - wyjazd autokarem, do miejscowości Niepokalanów
Zwiedzanie Bazyliki w Niepokalanowie i obiektów towarzyszących.
http://niepokalanow.pl/sanktuarium/bazylika-nmp/
Przejazd do miejscowości Żelazowa Wola i zwiedzanie zabytkowego
Parku i Dworku Chopina. http://chopin.museum/pl
obiad na miejscu w restauracji „Żelazówka”http://zelazowkacatering.pl/
przejazd do zajazdu „Dukat” w celu przygotowania się do spływu.
Przejazd od miejscowości Kompina i rozpoczęcie spływu kajakowego
rzeką „Bzurą”.
Spływ kajakowy rzeką „Bzurą” http://www.stodolanadbzura.pl/
1830 Powrót do zajazdu „Dukat” na uroczystą kolację.
2000 - uroczysta obiadokolacja integracyjna
700 – 900 – śniadanie
900 -930 – wykwaterowanie z zajazdu „DUKAT”
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

