XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”

Trasa nr 17 „W meandrach Rawki” *
Rodzaj trasy: autokarowo - kajakowa
Jednostka: Nadleśnictwo Skierniewice
Koszt uczestnictwa: 890 zł /osoba
Koordynator trasy: Paweł Domagalski, tel. 600 474 411
Baza noclegowa: Hotel Rozdroże Nieborów*** Aleja Lipowa 37, 99-416 Nieborów
www.zajazd-nieborow.plii i Nieborowa z pałacowym wnętrzem.
Liczba miejsc: 50
Opis tras: Zapraszamy na przygodę w kajaku po rzece Rawce. A po wodnych
wyczynach na relaks i ucztę dla ducha w Łowiczu, Arkadii i Nieborowie.
Na terenie ośrodka oprócz uczestników „W meandrach Rawki, czyli spływ kajakowy”
będzie zameldowanych 50 osób z trasy „Szlakiem folkloru i tradycji ziemi łowickiej”.
Dzień

Opis

29.08.2018

Przyjazd do Hotelu Rozdroże Nieborów w godzinach
popołudniowych, kolacja w hotelowej restauracji, nocleg

30.08.2018

Dzień 1 „W meandrach Rawki – czyli spływ kajakowy” *
700 – 800 – śniadanie
815 - 845 - przywitanie gości na Sali konferencyjnej
900 - Wyjazd autokaru do Kamiona, rozpoczęcie spływu kajakowego
rzeką Rawką.
1300 - 1400 - obiad
druga część spływu kajakowego do miejsca docelowego (Budy
Grabskie)
1715 - 1800 - przejazd do hotelu http://www.grabskiesiolo.pl/
UWAGA
Spływ kajakowy rzeką Rawką jest bardzo wymagający. Na trasie
znajduje się wiele przeszkód i nierzadko należy przenosić kajaki
lądem. Trasa dedykowana osobom z doświadczeniem
oraz o wysokiej kondycji fizycznej.

31.08.2018

01.09.2018

Dzień 2 „Folklor i tradycja Ziemi Łowickiej”
730 – 845 – śniadanie
900 - Wyjazd na trasę autokarem – Wycieczka autokarowa „Folklor
i tradycja Ziemi Łowickiej”.
Przebieg trasy: Łowicz – Łowicz – Arkadia - Nieborów.
Szlak pozwala poznać najatrakcyjniejsze miejsca Łowicza Arkadię
i Nieborów.
Łowicz – znany w Europie ośrodek łowickiego folkloru, stolica
dawnego księstwa łowickiego,
Odwiedzimy: bazylikę katedralną z renesansowo – barokowym
wnętrzem, muzeum, spacer po mieście.
http://www.lowiczturystyczny.pl/
1400 - 1445 - obiad
Arkadia – park założony przez Helenę Radziwiłłównę w 1778 r. wraz
z budowlami jak Domek Gotycki, Akwedukt, Przybytek Arcykapłana
i Świątynia Diany.
Nieborów – zespół pałacowo parkowy z końca XVII wieku był dawną
siedzibą magnacką Radziwiłłów , dziś Muzeum Narodowe (rokokowe
i klasycystyczne wnętrza, obrazy, rzeźby, biblioteka z ponad 10
tysiącami woluminów. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym
oraz zespołem budynków gospodarczych. Nieborów i Arkadia
połączone są 7 km aleją ponad 200 letnich lip.
http://www.nieborow.art.pl/
1930 – kolacja z ogniskiem
800 – 1000 – śniadanie, wymeldowanie z hotelu
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

* W sytuacji niesprzyjających warunków pogodowych zamiast spływu kajakowego odbędzie się
wyjazd do Skierniewic, Lipiec Reymontowskich i Rogowa. Program wyjazdu tożsamy z wyjazdem z
dnia 2 trasy nr 1. Koszt wyjazdu nie ulega zmianie.

