XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników
„Na Pokładzie Przygody”
Trasa nr 8 „Z Chopinem na ryby”
Rodzaj trasy: autokarowo-rekreacyjna
Jednostka: Nadleśnictwo Łąck
Koszt uczestnictwa: 820 zł/osoba
Koordynator trasy: Bartosz Wasilewski, tel. 603 895 089
Baza noclegowa: Ośrodek Wypoczynkowo – Kolonijny ZACISZE BIS, Koszelówka 5
09-520 Łąck. http://www.zaciszebis.pl
Liczba miejsc: 100 (dwie grupy po 50 osób)
Opis trasy:
Hej Mazowsze, jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj?
Tu masz szansę odetchnąć powietrzem naszych lasów, w których skrywają się bogate
w rozmaite gatunki ryb jeziora, a następnie podziwiać nadzwyczajność tutejszych
krajobrazów siedząc w bryczce zaprzęgniętej w konie.
Mazowsze było szczególnie wyjątkowe dla Fryderyka Chopina, co nieraz podkreśla
ekspresją w swoich muzycznych dziełach, których wysłuchasz na koncercie
fortepianowym tuż po odwiedzeniu Żelazowej Woli - miejsca urodzenia naszego
wybitnego kompozytora.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy po około 50 osób, program
poszczególnych dni będzie realizowany naprzemiennie. Podział spowodowany jest
ograniczoną liczbą pomostów dostępną nad Jeziorem Łąckim Dużym. Po całych
dniach atrakcji turystycznych, na uczestników będzie czekała prawdziwa integracja.
Dzień

Opis

29.08.2018

Od godziny 17ºº - 21ºº - przyjazd i zakwaterowanie uczestników
19ºº - kolacja

30.08.2018
Grupa 1
/
31.08.2018
Grupa 2

7ºº - 85º- śniadanie
9ºº – 10³º - zbiórka przed hotelem, wyjazd do „Domu urodzenia
Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli”.
A w programie zwiedzanie z przewodnikiem „Domu urodzenia Fryderyka
Chopina i parku w Żelazowej Woli” http://chopin.museum/pl
13³º - 15ºº- obiad ( Sala konferencyjna ECA w Sannikach).

30.08.2018
Grupa 2
/
31.08.2018
Grupa 1

01.09.2018

15ºº- zwiedzanie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka
Chopina w Sannikach oraz koncert pianistyczny www.ecasanniki.pl
18³º - 19³º - kolacja
21ºº - spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu (grill, DJ)
7ºº - 85º - śniadanie
9ºº – 9³º - zbiórka przed hotelem, wyjazd nad Jezioro Łąckie Duże
9³º - 13²º - zawody wędkarskie
13³º - 15ºº - obiad (wiata edukacyjna „Leśna Klasa”)
wykład dr inż. Mirosława Cieśli, ichtiobiologa na temat Jeziora Łąckiego
Dużego oraz ryb w nim żyjących (Izba Edukacji Leśnej Lipowa Ostoja).
Plenerowa jazda konna zaprzęgami po lasach Nadleśnictwa Łąck.
18³º - 19³º - uroczysta kolacja
21ºº - spotkanie integracyjne (grill, DJ). Podsumowanie wyników
zawodów wędkarskich, puchary w różnych kategoriach min. łączna
waga złowionych ryb, największa liczba złapanych gatunków ryb,
najdłuższa ryba.
8ºº – 10ºº – śniadanie
Przyjazd do COS w Spale www.spala.cos.pl/
1200 - 2200 - podsumowanie Rajdu

