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Spis treści:  
Kliknij na numer strony aby zobaczyć szczegóły. 

Nr trasy Nazwa trasy 
Nadleśnictwo 

opiekun 
Rodzaj trasy Str. 

1.1 Cysterską ścieżką po oliwskich lasach 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – piesza 4 

1.2 Gdynia – brzegiem morza 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – piesza 5 

1.3 Sobieszewo – bursztynowa wyspa 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – piesza 6 

1.4 Gdańsk – Główne Miasto 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – piesza 7 

1.5 Gdynia – miasto z lasu i morza 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – pieszo – 

rowerowa 
8 

1.6 
Rowerowe zwiedzanie Żuław- śladami domów 

podcieniowych 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – pieszo – 

rowerowa 
10 

1.7 Szlakiem morenowych wzgórz 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – piesza 12 

1.8 Trzy razy molo – wybrzeżem przez trzy miasta 
Nadleśnictwo 

Gdańsk 
Autokarowo – piesza 13 

2.1 Wycieczka rowerowa 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Rowerowo-autokarowa 14 

2.2 Borem … plażą 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

autokarowa 15 

2.3 Kaszubska 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Autokarowa 16 

2.4 Nadmorska 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Autokarowa 17 

2.5 Historyczna 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Rowerowo-autokarowa 18 

2.6 Folk 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Autokarowa 19 

2.7 Norda 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Autokarowa 20 

2.8 Buczyną i borem 
Nadleśnictwo 
Wejherowo 

Autokarowa 21 

3.1 Wydmowy szlak I 
Nadleśnictwo 

Lębork 
Autokarowo – piesza 22 

3.2 Wydmowy szlak II 
Nadleśnictwo 

Lębork 
Autokarowo – piesza 23 

3.3 Wydmowy szlak III 
Nadleśnictwo 

Lębork 
Autokarowo – piesza 24 

4.1.1 Bursztynowa Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
25 

4.1.2 Mierzejowa Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
26 

4.1.3 Kopernikowa Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
27 

4.1.4 Nadmorska Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
28 

4.1.5 Rycerska Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
29 

4.1.6 Nadwiślańska Nadleśnictwo Elbląg Autokarowo – piesza 30 
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4.1.7 Zamkowa Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
31 

4.2.1 Pięknych widoków Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
32 

4.2.2 Wsi spokojnej Nadleśnictwo Elbląg Autokarowo – piesza 33 

4.2.3 Zamierzchłych dziejów Nadleśnictwo Elbląg 
Autokarowo – pieszo –

żeglugowa 
34 

4.2.4 Pod cieniowej chaty Nadleśnictwo Elbląg Autokarowo – piesza 35 

5.1 W krainie polodowcowych krajobrazów I 
Nadleśnictwo 

Kartuzy 
Pieszo-drezynowa 36 

5.2 W krainie polodowcowych krajobrazów II 
Nadleśnictwo 

Kartuzy 
Pieszo-drezynowa 37 

5.3 W krainie polodowcowych krajobrazów III 
Nadleśnictwo 

Kartuzy 
Pieszo-drezynowa 38 

5.4 Kaszubskie jeziora I 
Nadleśnictwo 

Kartuzy 
Kajakowo-piesza 39 

5.5 Kaszubskie jeziora II 
Nadleśnictwo 

Kartuzy 
Kajakowo-drezynowa 40 

6.1 
Konna do źródeł rzeki Wdy / trasa Gdańsk 

Westerplatte 
Nadleśnictwo 
Kościerzyna 

Konno-autokarowa 41 

6.2 Meandrami Wdy / Trasa Gdańsk Westerplatte 
Nadleśnictwo 
Kościerzyna 

Autokarowo – kajakowa 43 

6.3 
Spływ kajakowy rzeką Słupią z przejażdżką 

wozami konnymi / Trasa Gdańsk Westerplatte 
Nadleśnictwo 
Kościerzyna 

Autokarowo – kajakowa 44 

6.4 
Trasa Gdańsk Westerplatte / konna do źródeł 

rzeki Wdy 
Nadleśnictwo 
Kościerzyna 

Konno-autokarowa 47 

6.5 
Trasa Gdańsk Westerplatte / spływ kajakowy 

Meandrami Wdy 
Nadleśnictwo 
Kościerzyna 

Autokarowo – kajakowa 49 

6.6 
Trasa Gdańsk Westerplatte / spływ kajakowy 

rzeką Słupią 
Nadleśnictwo 
Kościerzyna 

Autokarowo – kajakowa 51 

7.1 Zamki Krzyżackie I 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Autokarowo – żeglugowa 53 

7.2 Zamki Krzyżackie II 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Autokarowo – żeglugowa 54 

7.3 Rycerze na kajakach I 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Autokarowo – kajakowa 55 

7.4 Rycerze na kajakach II 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Autokarowo – kajakowa 56 

7.5 Od Krzyżaka do Cystersa I 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Autokarowo – kajakowa 57 

7.6 Od Krzyżaka do Cystersa II 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Autokarowo – kajakowa 58 

7.7 Trasa rowerowa 
Nadleśnictwo 

Starogard 
Rowerowa 59 

8.0 Trasa motocyklowa 
Nadleśnictwo 

Kolbudy 
Motocyklowa 60 
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

  ,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo  
 
Trasa nr  1.1 – „Cysterską ścieżką po oliwskich lasach”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl                          
Dzień:   11.09.2014r -  „Cysterską  ścieżką  po lasach oliwskich” - POMARAŃCZOWA 

Kontakt : Ireneusz Konefke -  tel .606-800-358 

Rodzaj trasy : zwiedzanie zabytków i trasa piesza, ok. 8 km (średnio trudna z uwagi na pagórki na szlaku). Dojazd 
autokarem. 
Czas przebywania na trasie : od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie i parku, wieża widokowa na górze Pachołek, przejście do 
zabytkowej Kuźni Wodnej – pokaz kucia; spacer po oliwskim ZOO; przejście morenowymi wzgórzami do Doliny 
Pięciu Stawów (mała retencja), Leśniczówka Renuszewo (autokar)  
Godz. 14.00 do  - 14.30  Drugie śniadanie na terenie ZOO. (kiełbaska, bułka i coś do popicia).  
Godz. 19.00  – obiadokolacja z ogniskiem  w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.archikatedraoliwa.pl/  
http://www.kuzniawodna.eu/  
http://www.zoo.gd.pl/  

Dzień:  12.09.2014 r.-  „Gdynia – brzegiem morza” - POMARAŃCZOWA 
Kontakt: Tadeusz Balewicz tel.606 800 361  
                                                                                   
Rodzaj trasy : zwiedzanie obiektów muzealnych, trasa piesza. Dojazd autokarem 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem: trasa turystyczna wiedzie wzdłuż gdyńskich atrakcji, 
przybliża historię, rozwój miasta, specyfikę portowego ośrodka oraz trudne lata gdyńskiej historii. Niewątpliwą 
atrakcją jest wizyta na znakomicie utrzymanym niszczycielu ORP “Błyskawica”, który dzielnie służył w wielu 
morskich kampaniach II wojny światowej oraz żaglowcu-muzeum "Darze Pomorza". Ze szczytu Kamiennej Góry 
roztacza się piękna panorama miasta i zespołu portowo-stoczniowego.  
Godz. 13.00 do  - 14.00  Drugie śniadanie na plaży miejskiej (kiełbaska, bułka i coś do popicia).  
Godz. 14.00 – 16.00 spacer Bulwarem Nadmorskim i dalej dziką plażą przez rezerwat przyrody "Kępa 
Redłowska" do Orłowa, gdzie znajduje się molo spacerowe i przystań rybacka. 
Godz. 17.00 Odjazd autokaru z Orłowa. 
Godz. 19.00 – obiadokolacja  w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://gdyniaturystyczna.pl/pl/  
http://www.cmm.pl/dar-pomorza  
www.muzeummw.pl  
http://wikimapia.org/10054432/pl/Rezerwat-przyrody-K%C4%99pa-Red%C5%82owska  

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

http://www.orle.com.pl/
http://www.archikatedraoliwa.pl/
http://www.kuzniawodna.eu/
http://www.zoo.gd.pl/
http://gdyniaturystyczna.pl/pl/
http://www.cmm.pl/dar-pomorza
http://www.muzeummw.pl/
http://wikimapia.org/10054432/pl/Rezerwat-przyrody-K%C4%99pa-Red%C5%82owska
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
 
Trasa nr  1.2 – „Gdynia – brzegiem morza”            *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:  11.09.2014 r.-  „Gdynia – brzegiem morza” - POMARAŃCZOWA 
Kontakt: Tadeusz Balewicz tel.606 800 361  
                                                                                   
Rodzaj trasy : zwiedzanie obiektów muzealnych, trasa piesza. Dojazd autokarem 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem: trasa turystyczna wiedzie wzdłuż gdyńskich atrakcji, 
przybliża historię, rozwój miasta, specyfikę portowego ośrodka oraz trudne lata gdyńskiej historii. Niewątpliwą 
atrakcją jest wizyta na znakomicie utrzymanym niszczycielu ORP “Błyskawica”, który dzielnie służył w wielu 
morskich kampaniach II wojny światowej oraz żaglowcu-muzeum "Darze Pomorza". Ze szczytu Kamiennej Góry 
roztacza się piękna panorama miasta i zespołu portowo-stoczniowego.  
Godz. 13.00 do  - 14.00  Drugie śniadanie na plaży miejskiej (kiełbaska, bułka i coś do popicia).  
Godz. 14.00 – 16.00 spacer Bulwarem Nadmorskim i dalej dziką plażą przez rezerwat przyrody "Kępa 
Redłowska" do Orłowa, gdzie znajduje się molo spacerowe i przystań rybacka. 
Godz. 17.00 Odjazd autokaru z Orłowa. 
Godz. 19.00 – obiadokolacja  w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://gdyniaturystyczna.pl/pl/  
http://www.cmm.pl/dar-pomorza  
www.muzeummw.pl  
http://wikimapia.org/10054432/pl/Rezerwat-przyrody-K%C4%99pa-Red%C5%82owska 

Dzień:   12.09.2014r -  „Cysterską  ścieżką  po lasach oliwskich” - POMARAŃCZOWA 
Kontakt : Ireneusz Konefke -  tel. 606-800-358 
Rodzaj trasy : zwiedzanie zabytków i trasa piesza, ok. 8 km (średnio trudna z uwagi na pagórki na szlaku). Dojazd 
autokarem. 
Czas przebywania na trasie : od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie i parku, wieża widokowa na górze Pachołek, przejście do 
zabytkowej Kuźni Wodnej – pokaz kucia; spacer po oliwskim ZOO; przejście morenowymi wzgórzami do Doliny 
Pięciu Stawów (mała retencja), Leśniczówka Renuszewo (autokar)  
Godz. 14.00 do  - 14.30  Drugie śniadanie na terenie ZOO. (kiełbaska, bułka i coś do popicia).  
Godz. 19.00  – obiadokolacja z ogniskiem  w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.archikatedraoliwa.pl/   
http://www.kuzniawodna.eu/   
http://www.zoo.gd.pl/  

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

http://www.orle.com.pl/
http://gdyniaturystyczna.pl/pl/
http://www.cmm.pl/dar-pomorza
http://www.muzeummw.pl/
http://wikimapia.org/10054432/pl/Rezerwat-przyrody-K%C4%99pa-Red%C5%82owska
http://www.archikatedraoliwa.pl/
http://www.kuzniawodna.eu/
http://www.zoo.gd.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
 
Trasa nr  1.3  – „Sobieszewo – bursztynowa wyspa”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:  11.09.2014 r.-  „Sobieszewo – bursztynowa wyspa” - NIEBIESKA 
Kontakt: Katarzyna Mruk  tel .606-800-360 
                                                                                   
Rodzaj trasy : Piesza, z naukowym  zacięciem. Odpowiemy na pytanie: co oferuje Sobieszewo – bursztyn, 
ptactwo, historię, plażę?  Zajęcia warsztatowo-dydaktyczne oraz  spacer po zabytkowej grobli między jeziorem 
Ptasi Raj, a Wisłą Śmiałą, potem plażą – w kierunku hotelu. 
Czas przebywania na trasie:   od godz. 9:00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.00 
 
Opis trasy :  
Godz. 9:15 do 10:30 – warsztaty ornitologiczne (prowadzi przedstawiciel organizacji  KULING) 
Godz. 10:30 do 11:30 – warsztaty bursztynowe (baza terenowa Uniwersytetu Gdańskiego) 
Godz. 11:30 do 13:30 – przejście z stacji UG wzdłuż rezerwatu po grobli na Wiśle następnie plażą z ornitologami 
(KULING) (4,80 km – 2 godz.) 
Godz. 13.30 do 15.00 – przerwa śniadaniowa oraz spotkanie z W. Nocnym – (historykiem i pisarzem ) na plaży w 
Sobieszewie 
Godz. 15.00 do 17.00 – spacer plażą do hotelu (5,0 km – 2 godz.) 
Godz. 19.00  – obiadokolacja z ogniskiem  w Hotelu Orle. 
  
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.kuling.org.pl  
www.orle.com.pl  
Dzień:   12.09.2014r -  „Gdańsk – Główne Miasto”  - NIEBIESKA 
Kontakt : Mariusz Tokarczyk  tel. 660 693 462 
Rodzaj trasy : piesza: zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście oraz Głównego Miasta + czas wolny. Dojazd autokarem. 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 09.30 do godz. 18.00  
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 9.45 - 18.00 : zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście–Stare Miasto - Muzeum Bursztynu– przerwa na posiłek 
regeneracyjny (bułki + coś do picia) – zwiedzanie Ratusza– czas wolny na Starym Mieście  
Godz. 18.00 – powrót do Sobieszewa 
Godz. 19.00 – obiadokolacja w Hotelu Orle. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/5/wartownia-nr-1-westerplatte  
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/7/twierdza-wisloujscie  
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu  
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/1/ratusz-glownego-miasta  
http://www.gdansk.pl/  

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie.  
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

 

http://www.orle.com.pl/
http://www.kuling.org.pl/
http://www.orle.com.pl/
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/5/wartownia-nr-1-westerplatte
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/7/twierdza-wisloujscie
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/1/ratusz-glownego-miasta
http://www.gdansk.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
Trasa nr  1.4  – „Gdańsk – Główne Miasto”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:   11.09.2014r -  „Gdańsk – Główne Miasto” - NIEBIESKA 
Kontakt : Mariusz Tokarczyk  tel. 660 693 462 
Rodzaj trasy : piesza: zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście oraz Głównego Miasta + czas wolny. Dojazd autokarem. 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 09.30 do godz. 18.00  
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 9.45 - 18.00 : zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście–Stare Miasto - Muzeum Bursztynu– przerwa na posiłek 
regeneracyjny (bułki + coś do picia) – zwiedzanie Ratusza– czas wolny na Starym Mieście  
Godz. 18.00 – powrót do Sobieszewa 
Godz. 19.00 – obiadokolacja w Hotelu Orle. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/5/wartownia-nr-1-westerplatte   
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/7/twierdza-wisloujscie    
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu   
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/1/ratusz-glownego-miasta   
http://www.gdansk.pl/   

Dzień:  12.09.2014 r.-  „Sobieszewo – bursztynowa wyspa”  - NIEBIESKA 
Kontakt: Katarzyna Mruk  tel .606-800-360 
                                                                                   
Rodzaj trasy : Piesza, z naukowym  zacięciem. Odpowiemy na pytanie: co oferuje Sobieszewo – bursztyn, 
ptactwo, historię, plażę?  Zajęcia warsztatowo-dydaktyczne oraz  spacer po zabytkowej grobli między jeziorem 
Ptasi Raj, a Wisłą Śmiałą, potem plażą – w kierunku hotelu. 
Czas przebywania na trasie:   od godz. 9:00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.00 
 
Opis trasy :  
Godz. 9:15 do 10:30 – warsztaty ornitologiczne (prowadzi przedstawiciel organizacji  KULING) 
Godz. 10:30 do 11:30 – warsztaty bursztynowe (baza terenowa Uniwersytetu Gdańskiego) 
Godz. 11:30 do 13:30 – przejście z stacji UG wzdłuż rezerwatu po grobli na Wiśle następnie plażą z ornitologami 
(KULING) (4,80 km – 2 godz.) 
Godz. 13.30 do 15.00 – przerwa śniadaniowa oraz spotkanie z W. Nocnym – (historykiem i pisarzem ) na plaży w 
Sobieszewie 
Godz. 15.00 do 17.00 – spacer plażą do hotelu (5,0 km – 2 godz.) 
Godz. 19.00  – obiadokolacja z ogniskiem  w Hotelu Orle. 
  
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.kuling.org.pl   
www.orle.com.pl   

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

 

http://www.orle.com.pl/
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/5/wartownia-nr-1-westerplatte
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/7/twierdza-wisloujscie
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu
http://www.mhmg.gda.pl/oddzial/1/ratusz-glownego-miasta
http://www.gdansk.pl/
http://www.kuling.org.pl/
http://www.orle.com.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
Trasa nr  1.5  – „Gdynia – miasto z lasu i morza”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:   11.09.2014r -  „Gdynia – miasto z lasu i morza” - CZERWONA 
Kontakt : Tomasz Kaliszewski tel.606 800 353 
 
Rodzaj trasy : piesza: trasa piesza leśna – dojazd autokarem. 
Długość trasy pieszej ok. 7 km głównie szlakami nie utwardzonymi z różnicami poziomów do  100m , 
przewidywane tempo- spokojne. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Minimalne wymagania: Ubranie i obuwie terenowe , coś na kleszcze i dobry humor. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 13.00 – Początek przy Nadleśnictwie Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 Gdynia -Chylonia. 
Trochę informacji o nadleśnictwie, edukacji przyrodniczo-leśnej itp. Spacer na Górę Mikołaja – do kapliczki leśnej 
św. Mikołaja , a potem do punktu z niepowtarzalnym widokiem na port i Gdynię. Następnie przejście najwyższym 
w Polsce wiaduktem przy Estakadzie Kwiatkowskiego , a potem do leśniczówki Zwierzyniec.  
Godz. 13.00 do  - 14.00  Drugie śniadanie -ognisko przy leśniczówce 
(kiełbaska, bułka i coś do picia).  
Godz. 14.00 – 16.00 Spacer malowniczym szlakiem wśród wzgórz morenowych do leśnego ogrodu botanicznego 
Marszewo, zapoznanie z obiektem edukacyjnym, a następnie zwiedzanie ogrodu botanicznego. 
Godz. 17.00   Odjazd autokaru z Marszewa 
Godz. 19.00  – obiadokolacja z ogniskiem w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.marszewo.edu.pl/  
http://gdyniaturystyczna.pl/  
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/lesny-kompleks-promocyjny-lasy-oliwsko-darzlubskie-w-
fotocascie-nr-6  

Dzień:  12.09.2014 r.-  „Rowerowe zwiedzanie Żuław- śladami domów podcieniowych”  - CZERWONA 
Kontakt: Karolina Grynder  tel. 692 258 408 
 
Rodzaj trasy: rowerowa – trasa połączona ze zwiedzaniem Muzeum Wsi Żuławskiej oraz postojami przy 
zabytkowej śluzie na Wiśle  i domach podcieniowych. Dystans do przejechania - ok 65 km. 
Czas przebywania na trasie :  od  godz. 9.30 do godz. 18.00 * 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
 
Opis trasy :  
Godz.  9.30 – spotkanie przed hotelem Orle, przygotowanie rowerów do trasy 
Godz. 10.00 do 14.00 – wyjazd na trasę- Śluza- Błotnik- Cedry Wielkie- Cedry Małe- Giemlice- Osice- Trutnowy 
Godz. 14.00 do 15.30 – Trutnowy, Muzeum Wsi Żuławskiej połączone z tradycyjnym posiłkiem  
Godz. 15.30 do 17.00 – Trutnowy- Stanisławowo-Miłocin- Koszwały- Sobieszewo, Hotel Orle 
*Czas przejazdu w dużej mierze zależy od tempa grupy, w związku z czym godziny podane są w przybliżeniu i 
mogą ulec zmianie 
Godz. 19.00  – obiadokolacja w Hotelu Orle 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zulawy.info/  
http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Regiony-Zulawy  
http://turystyka.wyspa.pl/zabytki/sluza_przegalina.html  
http://zulawy.org/2009/11/wspolnie-tworzmy-muzeum-wsi-zulawskiej/  
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/zulawy  

http://www.orle.com.pl/
http://www.marszewo.edu.pl/
http://gdyniaturystyczna.pl/
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/lesny-kompleks-promocyjny-lasy-oliwsko-darzlubskie-w-fotocascie-nr-6
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/lesny-kompleks-promocyjny-lasy-oliwsko-darzlubskie-w-fotocascie-nr-6
http://www.zulawy.info/
http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Regiony-Zulawy
http://turystyka.wyspa.pl/zabytki/sluza_przegalina.html
http://zulawy.org/2009/11/wspolnie-tworzmy-muzeum-wsi-zulawskiej/
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/zulawy
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Przewidziana trasa: 
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma
%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+t
o:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=
0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-
Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePA
MdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1B
FwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-
6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-
fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-
Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike    

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
Trasa nr  1.6  – „Rowerowe zwiedzanie Żuław- śladami domów podcieniowych”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:  11.09.2014 r.-  „Rowerowe zwiedzanie Żuław- śladami domów podcieniowych” - CZERWONA 
Kontakt: Karolina Grynder  tel. 692 258 408 
 
Rodzaj trasy: rowerowa – trasa połączona ze zwiedzaniem Muzeum Wsi Żuławskiej oraz postojami przy 
zabytkowej śluzie na Wiśle  i domach podcieniowych. Dystans do przejechania - ok 65 km. 
Czas przebywania na trasie :  od  godz. 9.30 do godz. 18.00 * 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
 
Opis trasy :  
Godz.  9.30 – spotkanie przed hotelem Orle, przygotowanie rowerów do trasy 
Godz. 10.00 do 14.00 – wyjazd na trasę- Śluza- Błotnik- Cedry Wielkie- Cedry Małe- Giemlice- Osice- Trutnowy 
Godz. 14.00 do 15.30 – Trutnowy, Muzeum Wsi Żuławskiej połączone z tradycyjnym posiłkiem  
Godz. 15.30 do 17.00 – Trutnowy- Stanisławowo-Miłocin- Koszwały- Sobieszewo, Hotel Orle 
*Czas przejazdu w dużej mierze zależy od tempa grupy, w związku z czym godziny podane są w przybliżeniu i 
mogą ulec zmianie 
Godz. 19.00  – obiadokolacja w Hotelu Orle 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zulawy.info/  
http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Regiony-Zulawy  
http://turystyka.wyspa.pl/zabytki/sluza_przegalina.html  
http://zulawy.org/2009/11/wspolnie-tworzmy-muzeum-wsi-zulawskiej/  
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/zulawy  
Przewidziana trasa: 
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma
%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+t
o:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=
0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-
Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePA
MdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1B
FwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-
6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-
fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-
Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike 
Dzień:   12.09.2014r -  „Gdynia – miasto z lasu i morza”  - CZERWONA 
Kontakt : Tomasz Kaliszewski tel.606 800 353 
 
Rodzaj trasy : piesza: trasa piesza leśna – dojazd autokarem. 
Długość trasy pieszej ok. 7 km głównie szlakami nie utwardzonymi z różnicami poziomów do  100m , 
przewidywane tempo- spokojne. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Minimalne wymagania: Ubranie i obuwie terenowe , coś na kleszcze i dobry humor. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 13.00 – Początek przy Nadleśnictwie Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 Gdynia -Chylonia. 
Trochę informacji o nadleśnictwie, edukacji przyrodniczo-leśnej itp. Spacer na Górę Mikołaja – do kapliczki leśnej 
św. Mikołaja , a potem do punktu z niepowtarzalnym widokiem na port i Gdynię. Następnie przejście najwyższym 
w Polsce wiaduktem przy Estakadzie Kwiatkowskiego , a potem do leśniczówki Zwierzyniec.  
Godz. 13.00 do  - 14.00  Drugie śniadanie -ognisko przy leśniczówce 
(kiełbaska, bułka i coś do picia).  
Godz. 14.00 – 16.00 Spacer malowniczym szlakiem wśród wzgórz morenowych do leśnego ogrodu botanicznego 

http://www.orle.com.pl/
http://www.zulawy.info/
http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Regiony-Zulawy
http://turystyka.wyspa.pl/zabytki/sluza_przegalina.html
http://zulawy.org/2009/11/wspolnie-tworzmy-muzeum-wsi-zulawskiej/
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/zulawy
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
https://maps.google.pl/maps?saddr=Sobieszewo,+hotel+orle,+Gda%C5%84sk&daddr=54.319276,18.865293+to:B%C5%82otnik+to:Cedry+Ma%C5%82e+to:Giemlice+to:Osice+to:Trutnowy+to:Stanis%C5%82awowo+to:Mi%C5%82ocin+to:Koszwa%C5%82y+to:54.322096,18.9317217+to:Sobieszewo+Hotel+orle+Gda%C5%84sk&hl=pl&ie=UTF8&ll=54.27605,18.855972&spn=0.253381,0.441513&sll=54.25279,18.848419&sspn=0.253524,0.441513&geocode=FetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA%3BFazYPAMdjdwfASn9LsUth2z9RjEfoPRDHpQr2Q%3BFbEzPAMdUxggASl16hJAo2v9RjEiqaTviP1P5A%3BFaQePAMdwcgfASkdJps0Vmn9RjFQ_kxuHOzgHQ%3BFdo1OwMdn5QfASk_q1zm62j9RjFEBCNfNzh6Zg%3BFe08OwMd0RMfASmZ6IQhymj9RjG_snJ1BFwDUw%3BFYmiOwMdc8oeASl9UDcW3279RjFesZHC_xoH-A%3BFb4HPAMdYIYeASl1NTsMi279RjGy-qWTBaZeqg%3BFSQPPAMd5w8fASmVj-6uHWz9RjGoK5q70xTVTQ%3BFdd3PAMdXBgfASk5DkGpO2z9RjE8hAHyjT7cyw%3BFbDjPAMdCeAgASlhn-fOFmv9RjFoSmt0rK342g%3BFetAPQMd3wMgASHbTJRU0VOCMCmx-Zdou2z9RjHbTJRU0VOCMA&t=h&dirflg=b&mra=ls&via=1,10&num=10&z=11&lci=bike
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Marszewo, zapoznanie z obiektem edukacyjnym, a następnie zwiedzanie ogrodu botanicznego. 
Godz. 17.00   Odjazd autokaru z Marszewa 
Godz. 19.00  – obiadokolacja z ogniskiem w Hotelu Orle. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.marszewo.edu.pl/  
http://gdyniaturystyczna.pl/  
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/lesny-kompleks-promocyjny-lasy-oliwsko-darzlubskie-w-
fotocascie-nr-6 
    

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marszewo.edu.pl/
http://gdyniaturystyczna.pl/
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/lesny-kompleks-promocyjny-lasy-oliwsko-darzlubskie-w-fotocascie-nr-6
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/lesny-kompleks-promocyjny-lasy-oliwsko-darzlubskie-w-fotocascie-nr-6
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
Trasa nr  1.7  – „Szlakiem morenowych wzgórz”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:  11.09.2014 r.-  „Szlakiem morenowych wzgórz” - ZIELONA 

Kontakt: Waldemar Baranowski tel. 606 800 356 

 
Rodzaj trasy: zwiedzanie zabytków i trasa piesza, leśna (średnio trudna z uwagi na górki na szlaku). Dojazd 
autokarem. 
 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie. Spacer po morenowych wzgórzach na wieżę widokową na 
górze Pachołek, przejście do daglezjowego drzewostanu nasiennego, następnie na Punkt widokowy w Sopocie (z 
widokiem na Półwysep Helski, dolny Sopot i klif orłowski), stadion lekkoatletyczny (autokar)  
Godz. 13.30 do - 14.00  Drugie śniadanie przy punkcie widokowym. (kiełbaska, bułka i coś do popicia).  
Godz. 19.00 – obiadokolacja z ogniskiem  w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.archikatedraoliwa.pl/  
http://rowery.trojmiasto.pl/Wzgorze-Pacholek-n28573.html  
http://nadmorzem.pl/punkt-widokowy-rezerwat-zajecze-wzgorzenad-sopockim-stadionem  

Dzień:   12.09.2014r -  „Trzy razy molo - wybrzeżem przez trzy miasta”  - ZIELONA 

Kontakt : Michał Grabowski  tel. 606 800 368 
 
Rodzaj trasy : zwiedzanie atrakcji Trójmiasta i piesza wycieczka promenadą przy plaży. Dojazd autokarem. 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 17.00 – Zwiedzanie stadionu PGE Arena, Molo w Gdańsku Brzeźnie, Muzeum Sopotu, Molo w 
Sopocie, wejście na latarnię morską, Park w Gdyni Kolibkach, Molo w Gdyni  Orłowie, Muzeum Żeromskiego  
Godz. 14.00 do  - 14.30  Drugie śniadanie na trasie (bułka i coś do picia).  
Godz. 19.00– obiadokolacja w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://pgearena.gdansk.pl/  
http://www.muzeumsopotu.pl/pl/muzeum     

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

 

 

http://www.orle.com.pl/
http://www.archikatedraoliwa.pl/
http://rowery.trojmiasto.pl/Wzgorze-Pacholek-n28573.html
http://nadmorzem.pl/punkt-widokowy-rezerwat-zajecze-wzgorzenad-sopockim-stadionem
http://pgearena.gdansk.pl/
http://www.muzeumsopotu.pl/pl/muzeum
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Gdańsk - Baza  Gdańsk Sobieszewo   
Trasa nr  1.8  – „Trzy razy molo - wybrzeżem przez trzy miasta”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Gdańsk                                         Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 
Dzień:   11.09.2014r -  „Trzy razy molo - wybrzeżem przez trzy miasta” - ZIELONA 
Kontakt : Michał Grabowski  tel. 606 800 368 
Rodzaj trasy : zwiedzanie atrakcji Trójmiasta i piesza wycieczka promenadą przy plaży. Dojazd autokarem. 
 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 17.00 – Zwiedzanie stadionu PGE Arena, Molo w Gdańsku Brzeźnie, Muzeum Sopotu, Molo w 
Sopocie, wejście na latarnię morską, Park w Gdyni Kolibkach, Molo w Gdyni  Orłowie, Muzeum Żeromskiego  
Godz. 14.00 do  - 14.30  Drugie śniadanie na trasie (bułka i coś do picia).  
Godz. 19.00– obiadokolacja w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://pgearena.gdansk.pl/   
http://www.muzeumsopotu.pl/pl/muzeum      

Dzień:  12.09.2014 r.-  „Szlakiem morenowych wzgórz”  - ZIELONA 
Kontakt: Waldemar Baranowski tel. 606 800 356 
Rodzaj trasy: zwiedzanie zabytków i trasa piesza, leśna (średnio trudna z uwagi na górki na szlaku). Dojazd 
autokarem. 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle. 
Wyjazd z hotelu: godz. 9.15 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie. Spacer po morenowych wzgórzach na wieżę widokową na 
górze Pachołek, przejście do daglezjowego drzewostanu nasiennego, następnie na Punkt widokowy w Sopocie (z 
widokiem na Półwysep Helski, dolny Sopot i klif orłowski), stadion lekkoatletyczny (autokar)  
Godz. 13.30 do - 14.00  Drugie śniadanie przy punkcie widokowym. (kiełbaska, bułka i coś do popicia).  
Godz. 19.00 – obiadokolacja z ogniskiem  w Hotelu Orle. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.archikatedraoliwa.pl/   
http://rowery.trojmiasto.pl/Wzgorze-Pacholek-n28573.html   
http://nadmorzem.pl/punkt-widokowy-rezerwat-zajecze-wzgorzenad-sopockim-stadionem  

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie w Hotelu Orle 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

 

 

 

 

http://www.orle.com.pl/
http://pgearena.gdansk.pl/
http://www.muzeumsopotu.pl/pl/muzeum
http://www.archikatedraoliwa.pl/
http://rowery.trojmiasto.pl/Wzgorze-Pacholek-n28573.html
http://nadmorzem.pl/punkt-widokowy-rezerwat-zajecze-wzgorzenad-sopockim-stadionem
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza  COS Cetniewo   
Trasa nr  2.1  – „Wycieczka rowerowa”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 750.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                          Zakwaterowania – COS Cetniewo 
Dzień:   11.09.2014r -  „Wycieczka rowerowa”                      ( w cenie wynajem roweru ) 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410 
Rodzaj trasy :rowerowa  
Śniadanie: 8:00-9:00 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 9.00 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Władysławowo-Hel-Władysławowo, posiłek w restauracji Fiszeria, wycieczka ścieżką rowerową, w programie 
zwiedzanie fokarium w Stacji Morskiej, Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, w zależności od czasu – 
rezerwat „Helskie Wydmy” 
Godz. 19:00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://helmuzeum.pl/ 
http://www.fokarium.com/ 
http://fucus.art.pl/ 
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html – ujście rzeki Piaśnicy (Dębki) 1 godz. korzystania z krytej pływalni 
w cenie  

Dzień:   12.09.2014r -  „Z historia i przyrodą”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy :  autokarowa. 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza, posiłek 
Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/ - pałac w Krokowej 
http://www.teatr-hals.pl/ 
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2 – klasztor w Żarnowcu 
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html – ujście rzeki Piaśnicy (Dębki) 1 godz. korzystania z krytej pływalni 
w cenie 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie   
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

 

 

 

http://helmuzeum.pl/
http://www.fokarium.com/
http://fucus.art.pl/
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html
http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/
http://www.teatr-hals.pl/
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza  COS Cetniewo   
Trasa nr  2.2  – „Borem…plażą”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 705.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                          Zakwaterowania – COS Cetniewo 
Dzień:   11.09.2014r -  Wycieczka piesza „Puszcza Darżlubska”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa  
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Lasy Piaśnickie – Mechowo, Las Piaśnicki – kaplica-spotkanie z historią Kaszubów podczas II wojny światowej, 
szkółka leśna Domatowo – leśniczy artysta i ogrodnik, posiłek na szkółce, zwiedzanie Grobów Piaśnickich, powrót 
do Mechowa 
Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.podziemia.pl/doc/tt1/n-a7.html - Groty Mechowskie 
hthttp://fucus.art.pl/ 
tp://wladek.pl/fotorelacja-piasnica_las_smierci_miejsce_martyrologii-1624.html - Las Piaśnicki 1 godz. 
korzystania z krytej pływalni w cenie 

Dzień:   12.09.2014r -  „Z historią i przyrodą”  
Kontakt :  Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy :autokarowa. 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza, posiłek, 
Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/ - pałac w Krokowej 
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2 – klasztor w Żarnowcu 
http://www.teatr-hals.pl/ 
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html – ujście rzeki Piaśnicy (Dębki) 1 godz. korzystania z krytej pływalni 
w cenie 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

 

Spis treści 

 

 

 

http://www.podziemia.pl/doc/tt1/n-a7.html
http://wladek.pl/fotorelacja-piasnica_las_smierci_miejsce_martyrologii-1624.html
http://wladek.pl/fotorelacja-piasnica_las_smierci_miejsce_martyrologii-1624.html
http://wladek.pl/fotorelacja-piasnica_las_smierci_miejsce_martyrologii-1624.html
http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2
http://www.teatr-hals.pl/
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza  COS Cetniewo   
Trasa nr  2.3  – „Kaszubska”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                          Zakwaterowania – COS Cetniewo 
Dzień:   11.09.2014r -  „Wycieczka Kaszubska”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Zwiedzanie Kaszubskiego Oka i Elektrowni Szczytowo-pompowej,  zwiedzanie skansenu w Nadolu z pieczeniem 
chleba i posiłkiem, przejazd do Lubkowa i powrót z Nadola autobusem  
Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://static.vtour.pl/VTincluder/1085,66.html  
http://www.gniewino.pl/informator_turystyczny/wiecej/19.html - skansen w Nadolu 
http://fucus.art.pl/ 

1 godz. korzystania z krytej pływalni w cenie 

Dzień:   12.09.2014r -  „Wycieczka Helska Kosa”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy :autokarowa. 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
spacer na „koniec Polski”, zwiedzanie fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża – bateria Schlezwig-Holstein i bateria 

Laskowskiego, posiłek 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.teatr-hals.pl/ 
http://helmuzeum.pl/ 
http://www.fokarium.com/ 

1 godz. korzystania z krytej pływalni w cenie 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 

 

 

 

 

http://static.vtour.pl/VTincluder/1085%2c66.html
http://www.gniewino.pl/informator_turystyczny/wiecej/19.html
http://fucus.art.pl/
http://www.teatr-hals.pl/
http://helmuzeum.pl/
http://www.fokarium.com/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza  COS Cetniewo   
Trasa nr  2.4  – „Nadmorska”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 750.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                          Zakwaterowania – COS Cetniewo 
Dzień:   11.09.2014r -  Wycieczka: Jastrzębia Góra – „Latarnie morskie i …beczki po cherry”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa              
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
klify rozewskie, latarnia morska, spotkanie z Jasiem Wędrowniczkiem i półtora tysiącem jego kamratów, posiłek, 

dojazd do Jastrzębiej Góry autokarem, powrót pieszo 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.sklep-domwhisky.pl/ 
http://www.atrakcje-turystyczne.eu/obiekt,381,0,latarnia-morska-rozewie.php – latarnia morska Rozewie 
http://fucus.art.pl/ 

1 godz. korzystania z krytej pływalni w cenie 

Dzień:   12.09.2014r -  „Wycieczka Helska Kosa”  
Kontakt :  Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy :autokarowa. 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
spacer na „koniec Polski”, zwiedzanie fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża – bateria Schlezwig-Holstein i bateria 
Laskowskiego, posiłek 
Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.teatr-hals.pl/ 
http://helmuzeum.pl/ 
http://www.fokarium.com/ 
1 godz. korzystania z krytej pływalni w cenie 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

 

Spis treści 

 

 

 

http://www.sklep-domwhisky.pl/
http://www.atrakcje-turystyczne.eu/obiekt,381,0,latarnia-morska-rozewie.php
http://fucus.art.pl/
http://www.teatr-hals.pl/
http://helmuzeum.pl/
http://www.fokarium.com/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta”   
Trasa nr  2.5  – „Historyczna”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 660.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                 Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta” 
Dzień:   11.09.2014r -  „Z historią i przyrodą”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa             
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 

morza – spacer po Dębkach, nadmorskich lasach i plaży, posiłek 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/ - pałac w Krokowej 
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2 – klasztor w Żarnowcu 
http://www.teatr-hals.pl/ 
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html – ujście rzeki Piaśnicy (Dębki) 

Dzień:   12.09.2014r -  „Wycieczka rowerowa”                       ( w cenie wynajem roweru ) 
Kontakt :  Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy :  rowerowa. 
Śniadanie: 8.00 – 9.00 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.00 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Władysławowo – Hel – Władysławowo - 80 km, posiłek w restauracji Fiszeria, wycieczka ścieżką rowerową, w 
programie zwiedzanie fokarium w Stacji Morskiej , Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, w zależności od 
czasu – rezerwat „Helskie Wydmy” 
Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://fucus.art.pl/ 
http://helmuzeum.pl/ 
http://www.fokarium.com/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

 

Spis treści 

 

 

 

 

http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2
http://www.teatr-hals.pl/
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html
http://fucus.art.pl/
http://helmuzeum.pl/
http://www.fokarium.com/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta”   
Trasa nr  2.6  – „Folk”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                 Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta” 
Dzień:   11.09.2014r -  „Z historią i przyrodą”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa             
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 

morza – spacer po Dębkach, nadmorskich lasach i plaży, posiłek 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/ - pałac w Krokowej 
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2 – klasztor w Żarnowcu 
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html – ujście rzeki Piaśnicy (Dębki) 
http://www.teatr-hals.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  „Kaszubska”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410 
Rodzaj trasy :  autokarowa. 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Zwiedzanie Kaszubskiego Oka i Elektrowni Szczytowo-pompowej, zwiedzanie skansenu w Nadolu z pieczeniem 

chleba i posiłkiem, przejazd do Lubkowa i powrót z Nadola autobusem 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://static.vtour.pl/VTincluder/1085,66.html  
http://www.gniewino.pl/informator_turystyczny/wiecej/19.html - skansen w Nadolu 
http://fucus.art.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

 

Spis treści 

 

 

 

 

http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html
http://www.teatr-hals.pl/
http://static.vtour.pl/VTincluder/1085%2c66.html
http://www.gniewino.pl/informator_turystyczny/wiecej/19.html
http://fucus.art.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta”   
Trasa nr  2.7  – „Norda”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 670.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                 Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta” 
Dzień:   11.09.2014r -  „Z historią i przyrodą”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa             
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 

morza – spacer po Dębkach, nadmorskich lasach i plaży, posiłek 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/ - pałac w Krokowej 
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2 – klasztor w Żarnowcu 
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html – ujście rzeki Piaśnicy (Dębki) 
http://www.teatr-hals.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Wycieczka: Jastrzębia Góra – „Latarnia morska i …beczka po cherry” 
Kontakt : Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410 
Rodzaj trasy :  autokarowa 
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
klify rozewskie, latarnia morska, spotkanie z Jasiem Wędrowniczkiem i półtora tysiącem jego kamratów, posiłek  

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.atrakcje-turystyczne.eu/obiekt,381,0,latarnia-morska-rozewie.php – latarnia morska Rozewie 
http://www.sklep-domwhisky.pl/ 
http://fucus.art.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

http://zamekkrokowa.pl/pl/muzeum/
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2
http://www.naurlop.com/galeria/debki,3.html
http://www.teatr-hals.pl/
http://www.atrakcje-turystyczne.eu/obiekt,381,0,latarnia-morska-rozewie.php
http://www.sklep-domwhisky.pl/
http://fucus.art.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Wejherowo - Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta”   
Trasa nr  2.8  – „Buczyną i borem”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 640.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Wejherowo                                  Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta” 
Dzień:   11.09.2014r -  wycieczka „Helska Kosa”  
Kontakt : Tomasz Wiczanowski     tel. 604 439 410 
Rodzaj trasy : autokarowa             
Śniadanie: 8.00 – 9.30 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
spacer na „koniec Polski”, zwiedzanie fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża – bateria Schlezwig-Holstein, bateria 

Laskowskiego, posiłek 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Teatr Hals 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
  http://helmuzeum.pl/ 
http://www.fokarium.com/ 
http://www.teatr-hals.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Wycieczka piesza „Pieszo przez Puszczę Darżlubską” 
Kontakt : Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410 
Rodzaj trasy :  autokarowa 
 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 09.30 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Lasy Piaśnickie – Mechowo – 12 km, Las Piaśnicki – kaplica –spotkanie z historią Kaszubów podczas II wojny 

światowej, szkółka leśna Domatowo – leśniczy artysta i ogrodnik, posiłek na szkółce, zwiedzanie Grot 

Mechowskich, dojazd do Grobów Piaśnickich i powrót z Mechowa do bazy autobusami 

Godz. 19.00 – obiadokolacja (grill) – koncert zespołu Fucus 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.podziemia.pl/doc/tt1/n-a7.html - Groty Mechowskie 
http://wladek.pl/fotorelacja-piasnica_las_smierci_miejsce_martyrologii-1624.html - Las Piaśnicki 
http://fucus.art.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 
 

 

 

 

 

http://helmuzeum.pl/
http://www.fokarium.com/
http://www.teatr-hals.pl/
http://www.podziemia.pl/doc/tt1/n-a7.html
http://wladek.pl/fotorelacja-piasnica_las_smierci_miejsce_martyrologii-1624.html
http://fucus.art.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Lębork - Baza Nowęcin   
Trasa nr  3.1  – „Wydmowy szlak I”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Lębork                  Zakwaterowania –Ośrodek Wczasowy „Janina” w Nowęcinie 
Kontakt : Wojciech  Ciszek tel.  694 460 508 

Dzień:   11.09.2014r -  „Wydmowy szlak w Łebie”   
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie (stół szwedzki) 
 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 10.00 do godz.15.00 
 
Opis trasy :  
Przejście lub przejazd „meleksami”  z Rąbki do wyrzutni rakiet V2, poprzez wydmy zejście do morza teren  
Słowińskiego Parku Narodowego, w drodze powrotnej  rejs po Jeziorze  Łebsko, powrót do ośrodka (przewodnik, 
posiłek).  
Godz. 16:00 - Obiadokolacja (stół szwedzki). 
Godz. 19.00– Wieczór biesiadny (Zespół leśników  M22). 
 

Dzień:  12.09.2014 r.  – Wydmowy szlak w Lęborku 
  
Rodzaj trasy: autokarowa 
 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.15.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie (stół szwedzki). 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 12.00 – Wyjazd do Lęborka – zwiedzanie Lęborka (Przewodnicy PTTK), 

Godz. 12.00 do - 14.00 - Przejazd do „Uroczyska Drentowo” występy kaszubskich zespołów regionalnych (zespół 
„Ziemia Lęborska”, „Bukowina”) poczęstunek  (Grill, Zupa) 
Godz. 16:00 - Obiadokolacja (stół szwedzki)  
Godz. 19:00 – Wieczór biesiadny (rybny), występ zespołu leśników  (SM duet)  
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.leba.turystyka.pl/wyrzutnia  

http://muzeumkluki.pl/atrakcje-3.html 

http://www.villakarawela.com/atrakcje-leby-i-okolic/latarnia-morska-stilo-k-leby/ 

http://www.seapark.pl/ 

http://park-dinozaurow.pl/park 

http://rejsyturystyczne.pl/arno.html 
  
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie szwedzki 
 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

 

http://www.leba.turystyka.pl/wyrzutnia
http://muzeumkluki.pl/atrakcje-3.html
http://www.villakarawela.com/atrakcje-leby-i-okolic/latarnia-morska-stilo-k-leby/
http://www.seapark.pl/
http://park-dinozaurow.pl/park
http://rejsyturystyczne.pl/arno.html
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Lębork - Baza Nowęcin   
Trasa nr  3.2  – „Wydmowy szlak II”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Lębork                  Zakwaterowania –Ośrodek Wczasowy „Janina” w Nowęcinie 
Kontakt : Wojciech  Ciszek tel.  694 460 508 

Dzień:   11.09.2014r -  „Wydmowy szlak w Łebie”   
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie (stół szwedzki) 
 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 10.00 do godz.15.00 
 
Opis trasy :  
Wypłynięcie statkiem z Rąbki do wyrzutni rakiet V2 poprzez wydmy zejście do morza teren  Słowińskiego Parku 
Narodowego, powrót do Rąbki i przejazd do ośrodka (przewodnik, posiłek).  
Godz. 16:00 - Obiadokolacja (stół szwedzki). 
Godz. 19.00– Wieczór biesiadny (Zespół leśników  M22).  
 
 

Dzień:  12.09.2014 r.  – Wydmowy szlak w Lęborku 
  
Rodzaj trasy: autokarowa 
 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.15.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie (stół szwedzki). 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 15.00 – Wyjazd do „Sea Park” (fokarium) lub przejście do Parku Dinozaurów  15.00 Powrót do 
ośrodka 

Godz. 15.00  - Powrót do ośrodka 
Godz. 16:00 - Obiadokolacja (stół szwedzki)  
Godz. 19:00 – Wieczór biesiadny (rybny), występ zespołu leśników  (SM duet)  
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.leba.turystyka.pl/wyrzutnia  

http://muzeumkluki.pl/atrakcje-3.html 

http://www.villakarawela.com/atrakcje-leby-i-okolic/latarnia-morska-stilo-k-leby/ 

http://www.seapark.pl/ 

http://park-dinozaurow.pl/park 

http://rejsyturystyczne.pl/arno.html 
  
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie szwedzki 
 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

 

http://www.leba.turystyka.pl/wyrzutnia
http://muzeumkluki.pl/atrakcje-3.html
http://www.villakarawela.com/atrakcje-leby-i-okolic/latarnia-morska-stilo-k-leby/
http://www.seapark.pl/
http://park-dinozaurow.pl/park
http://rejsyturystyczne.pl/arno.html
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Lębork - Baza Nowęcin   
Trasa nr  3.3  – „Wydmowy szlak III”  

*  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Opiekun : Nadleśnictwo  Lębork                  Zakwaterowania –Ośrodek Wczasowy „Janina” w Nowęcinie 
Kontakt : Wojciech  Ciszek tel.  694 460 508 

Dzień:   11.09.2014r -  „Wydmowy szlak w Łebie”   
 
Rodzaj trasy : Skansen w Klukach 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie (stół szwedzki) 
 
Czas przebywania na trasie: od  godz. 10.00 do godz.16.00 
 
Opis trasy :  

Przejazd do Czołpina  latarnia morska przejście brzegiem Morza, Skansen w Klukach (przewodnik, 

posiłek).  
Godz. 16:00 - Obiadokolacja (stół szwedzki).  
Godz. 19.00– Wieczór biesiadny (Zespół leśników  M22).  
 
 

Dzień:  12.09.2014 r.  – Wydmowy szlak w Łebie i Choczewie 
  
Rodzaj trasy: autokarowa 
 
Czas przebywania na trasie:   od  godz. 10.00 do godz.15.00 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie (stół szwedzki). 
 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 15.00  

Grupa 1- Wyjazd na teren Nadleśnictwa Choczewo Latarnia Morska w Stilo, Rezerwat Cisów 

(posiłek) - 40 osób. 

Grupa 2 - Rejs statkiem po Morzu Bałtyckim  

Godz. 16:00 - Obiadokolacja (stół szwedzki)  
Godz. 19:00 – Wieczór biesiadny (rybny), występ zespołu leśników  (SM duet)  
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.leba.turystyka.pl/wyrzutnia  

http://muzeumkluki.pl/atrakcje-3.html 

http://www.villakarawela.com/atrakcje-leby-i-okolic/latarnia-morska-stilo-k-leby/ 

http://www.seapark.pl/ 

http://park-dinozaurow.pl/park 

http://rejsyturystyczne.pl/arno.html 
  
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie szwedzki 
 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

http://www.leba.turystyka.pl/wyrzutnia
http://muzeumkluki.pl/atrakcje-3.html
http://www.villakarawela.com/atrakcje-leby-i-okolic/latarnia-morska-stilo-k-leby/
http://www.seapark.pl/
http://park-dinozaurow.pl/park
http://rejsyturystyczne.pl/arno.html
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,,Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.1 - Bursztynowa                                 
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                                       *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł 
Kontakt : Jan Piotrowski          tel. 664-753-818 

Dzień:   11.09.2014r -  Bursztynowym Szlakiem. 
     
Rodzaj trasy: piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 12.00 – Spacer wzdłuż Ujścia Wisły od przeprawy promowej do plaży. Spotkanie z ornitologiem i 
obserwacja migrujących w tym okresie ptaków wędrownych oraz odpoczywających na niedaleko znajdujących 
się łachach piaskowych (często spotykane rzadkie gatunki ptaków). Obserwacja odpoczywających na 
piaskowych łachach fok. Spacer plażą i granicą rezerwatu Mewia Łacha. 
Godz. 12.00 do 13.00 – Grochówka na parkingu leśnym. 
Godz. 13.00 do 16.00 – Spacer plażą w kierunku Mikoszewa, konkurs w poławianiu bursztynów. Czas wolny. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.parkmierzeja.pl/page,199,Rezerwat_quotMewia_Lachaquot 
 http://www.zulawy.info/miejsce_02.htm 

Dzień:   12.09.2014r -  Śladami Kopernika 
 
Rodzaj trasy : autokarowa i żeglugowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej. 
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Fromborka i z powrotem. 
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, Szpital, Planetarium). 
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do Mikoszewa. 
 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 -    wieczorek integracyjny. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zegluga.pl/index.html 
http://frombork.art.pl/pl/ 
http://katedra-frombork.pl/ 
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 

 
 

http://www.parkmierzeja.pl/page,199,Rezerwat_quotMewia_Lachaquot
http://www.zulawy.info/miejsce_02.htm
http://www.zegluga.pl/index.html
http://frombork.art.pl/pl/
http://katedra-frombork.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.2 - Mierzejowa           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                                 *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł 
Kontakt : Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Tajemnice Mierzei Wiślanej. 
 
Rodzaj trasy: autokarowo, piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.18.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 9.30 – Przejazd autokarem do Sztutowa, zwiedzanie Muzeum Obozu Stutthof, spacer w 
rezerwacie przyrody „Kąty Rybackie” (największa w Europie kolonia Kormorana Czarnego). 
Godz. 14.00 do 15.00 – Ognisko przy leśniczówce „Kąty Rybackie” 
Krynica Morska, zwiedzanie Latarni Morskiej i podziwianie unikatowego krajobrazu Mierzei Wiślanej. 
Godz. 17.30 do 18.00 – Powrót do Mikoszewa. 
Godz. 19.00 do 20.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
  
http://stutthof.org/ 
http://www.parkmierzeja.pl/page,198,Rezerwat_quotKaty_Rybackiequot 

Dzień:   12.09.2014r -  Śladami Kopernika 
 
Rodzaj trasy : autokarowa i żeglugowa. 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 9.00 -     śniadanie. 
 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej. 
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Fromborka i z powrotem. 
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, Szpital, Planetarium). 
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do Mikoszewa. 
 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 -    wieczorek integracyjny. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zegluga.pl/index.html 
http://frombork.art.pl/pl/ 
http://katedra-frombork.pl/ 
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 

 
 

http://stutthof.org/
http://www.parkmierzeja.pl/page,198,Rezerwat_quotKaty_Rybackiequot
http://www.zegluga.pl/index.html
http://frombork.art.pl/pl/
http://katedra-frombork.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.3 - Kopernikowa          
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                 *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł            
Kontakt :  Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Śladami Kopernika 
 
Rodzaj trasy : autokarowa i żeglugowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej. 
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Fromborka i z powrotem. 
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, Szpital, Planetarium). 
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do Mikoszewa. 
 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 -    wieczorek integracyjny. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zegluga.pl/index.html 
http://frombork.art.pl/pl/ 
http://katedra-frombork.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Bursztynowym Szlakiem. 
 
Rodzaj trasy: piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 12.00 – Spacer wzdłuż Ujścia Wisły od przeprawy promowej do plaży. Spotkanie z ornitologiem i 
obserwacja migrujących w tym okresie ptaków wędrownych oraz odpoczywających na niedaleko znajdujących 
się łachach piaskowych (często spotykane rzadkie gatunki ptaków). Obserwacja odpoczywających na 
piaskowych łachach fok. Spacer plażą i granicą rezerwatu Mewia Łacha. 
Godz. 12.00 do 13.00 – Grochówka na parkingu leśnym. 
Godz. 13.00 do 16.00 – Spacer plażą w kierunku Mikoszewa, konkurs w poławianiu bursztynów. Czas wolny. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.parkmierzeja.pl/page,199,Rezerwat_quotMewia_Lachaquot 
 http://www.zulawy.info/miejsce_02.htm 
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 
 

 

http://www.zegluga.pl/index.html
http://frombork.art.pl/pl/
http://katedra-frombork.pl/
http://www.parkmierzeja.pl/page,199,Rezerwat_quotMewia_Lachaquot
http://www.zulawy.info/miejsce_02.htm
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.4 - Nadmorska           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                  *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł 
Kontakt :  Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Śladami Kopernika 
                      
Rodzaj trasy : autokarowa i żeglugowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej. 
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Fromborka i z powrotem. 
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, Szpital, Planetarium). 
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do Mikoszewa. 
 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 -    wieczorek integracyjny. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zegluga.pl/index.html 
http://frombork.art.pl/pl/ 
http://katedra-frombork.pl/ 
 
Dzień:   12.09.2014r -  Tajemnice Mierzei Wiślanej. 
 
Rodzaj trasy: autokarowo, piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.18.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 9.30 –    Przejazd autokarem do Sztutowa, zwiedzanie Muzeum Obozu Stutthof, spacer w 
rezerwacie przyrody „Kąty Rybackie” (największa w Europie kolonia Kormorana Czarnego). 
Godz. 14.00 do 15.00 – Ognisko przy leśniczówce „Kąty Rybackie” 
Krynica Morska, zwiedzanie Latarni Morskiej i podziwianie unikatowego krajobrazu Mierzei Wiślanej. 
Godz. 17.30 do 18.00 – Powrót do Mikoszewa. 
Godz. 19.00 do 20.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
  
http://stutthof.org/ 
http://www.parkmierzeja.pl/page,198,Rezerwat_quotKaty_Rybackiequot 
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 
 

 

http://www.zegluga.pl/index.html
http://frombork.art.pl/pl/
http://katedra-frombork.pl/
http://stutthof.org/
http://www.parkmierzeja.pl/page,198,Rezerwat_quotKaty_Rybackiequot
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.5 - Rycerska           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg            *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł               
Kontakt :  Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Śladami Kopernika 
 
Rodzaj trasy : autokarowa i żeglugowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej. 
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Fromborka i z powrotem. 
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, Szpital, Planetarium). 
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do Mikoszewa. 
 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 -    wieczorek integracyjny. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zegluga.pl/index.html 
http://frombork.art.pl/pl/ 
http://katedra-frombork.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Po Krzyżacku. 
 
Rodzaj trasy: autokarowo, piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.30 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd autokarem do Malborka. 
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie zamku w Malborku, pokaz rycerski grupy rekonstrukcji historycznej, 
ognisko, Biała góra zwiedzanie śluzy, rejs statkiem (zamiennie zamek w Kwidzynie i rezerwat „Kwidzyńskie 
Ostnice”) 
Godz. 16.45 do 17.30 – Powrót do Mikoszewa. 
Godz. 19.00 do 20.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
  
http://www.zamek.malbork.pl/ 
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-
wodny-wisla-nogat 
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn/ochrona-przyrody/rezerwaty 
http://zamek.kwidzyn.pl/ 
Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 
 

 

http://www.zegluga.pl/index.html
http://frombork.art.pl/pl/
http://katedra-frombork.pl/
http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn/ochrona-przyrody/rezerwaty
http://zamek.kwidzyn.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.6 - Nadwiślańska           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg               *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł  
Kontakt : Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Po Krzyżacku. 
                     
Rodzaj trasy: autokarowo, piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.30 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd autokarem do Malborka. 
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie zamku w Malborku, pokaz rycerski grupy rekonstrukcji historycznej, 
ognisko, Biała góra zwiedzanie śluzy, rejs statkiem (zamiennie zamek w Kwidzynie i rezerwat „Kwidzyńskie 
Ostnice”) 
Godz. 16.45 do 17.30 – Powrót do Mikoszewa. 
Godz. 19.00 do 20.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
  
http://www.zamek.malbork.pl/ 
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-
wodny-wisla-nogat 
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn/ochrona-przyrody/rezerwaty 
http://zamek.kwidzyn.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Bursztynowym Szlakiem. 
 
Rodzaj trasy: piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 12.00 – Spacer wzdłuż Ujścia Wisły od przeprawy promowej do plaży. Spotkanie z ornitologiem i 
obserwacja migrujących w tym okresie ptaków wędrownych oraz odpoczywających na niedaleko znajdujących 
się łachach piaskowych (często spotykane rzadkie gatunki ptaków). Obserwacja odpoczywających na 
piaskowych łachach fok. Spacer plażą i granicą rezerwatu Mewia Łacha. 
Godz. 12.00 do 13.00 – Grochówka na parkingu leśnym. 
Godz. 13.00 do 16.00 – Spacer plażą w kierunku Mikoszewa, konkurs w poławianiu bursztynów. Czas wolny. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.parkmierzeja.pl/page,199,Rezerwat_quotMewia_Lachaquot 
 http://www.zulawy.info/miejsce_02.htm 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 

http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn/ochrona-przyrody/rezerwaty
http://zamek.kwidzyn.pl/
http://www.parkmierzeja.pl/page,199,Rezerwat_quotMewia_Lachaquot
http://www.zulawy.info/miejsce_02.htm
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  OW Korona w Mikoszewie 
Trasa nr  4.1.7 - Zamkowa           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                 *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł     
Kontakt : Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Po Krzyżacku. 
 
Rodzaj trasy: autokarowo, piesza. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.30 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd autokarem do Malborka. 
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie zamku w Malborku, pokaz rycerski grupy rekonstrukcji historycznej, 
ognisko, Biała góra zwiedzanie śluzy, rejs statkiem (zamiennie zamek w Kwidzynie i rezerwat „Kwidzyńskie 
Ostnice”) 
Godz. 16.45 do 17.30 – Powrót do Mikoszewa. 
Godz. 19.00 do 20.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
  
http://www.zamek.malbork.pl/ 
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-
wodny-wisla-nogat 
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn/ochrona-przyrody/rezerwaty 
http://zamek.kwidzyn.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Śladami Kopernika 
 
Rodzaj trasy : autokarowa i żeglugowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej. 
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Fromborka i z powrotem. 
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, Szpital, Planetarium). 
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do Mikoszewa. 
 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 -    wieczorek integracyjny. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zegluga.pl/index.html 
http://frombork.art.pl/pl/ 
http://katedra-frombork.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 
 

http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kwidzyn/ochrona-przyrody/rezerwaty
http://zamek.kwidzyn.pl/
http://www.zegluga.pl/index.html
http://frombork.art.pl/pl/
http://katedra-frombork.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  Hotel Atletikon i Dom Studencki 
Trasa nr  4.2.1 – Pięknych widoków           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                 *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł     
Kontakt : Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Ptasim śpiewem. 
 
Rodzaj trasy: pieszo, statkiem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 13.00 – Spacer przez Elbląg na Starówkę. Zwiedzanie starówki (Galeria EL, Brama Targowa, 
Katedra, Muzeum), zaokrętowanie na statek Żeglugi Elbląskiej. Rejs Statkiem po jeziorze Drużno. Rezerwat 
„Drużno” wpisany jest na listę Ramsarską jako wyjątkowe miejsce bytowania i rozrodu ptactwa wodno-
błotnego.  
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do hotelu. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny w plenerze. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/elblag/ochrona-przyrody/rezerwaty/rezerwat-
jezioro-druzno/ 
http://www.muzeum.elblag.pl/ 
http://www.galeria-el.pl/ 
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:katedra-w-
mikoaja&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77 
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:brama-
targowa&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77 
Dzień:   12.09.2014r -  Szlakiem Wilhelma 
 
Rodzaj trasy: pieszo, autokarem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do Miejscowości Łęcze, zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe. 
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do Miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb 
Barzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża). 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 –   Wieczorek integracyjny w plenerze. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.lecze.com.pl/ 
http://suchacz.eu/news.php 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny 
http://www.klasztorkadyny.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/elblag/ochrona-przyrody/rezerwaty/rezerwat-jezioro-druzno/
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/elblag/ochrona-przyrody/rezerwaty/rezerwat-jezioro-druzno/
http://www.muzeum.elblag.pl/
http://www.galeria-el.pl/
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:katedra-w-mikoaja&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:katedra-w-mikoaja&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:brama-targowa&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:brama-targowa&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.lecze.com.pl/
http://suchacz.eu/news.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny
http://www.klasztorkadyny.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  Hotel Atletikon i Dom Studencki 
Trasa nr  4.2.2 – Wsi spokojnej         
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg            *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł            
Kontakt :  Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Szlakiem Wilhelma 
      
Rodzaj trasy: pieszo, autokarem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do Miejscowości Łęcze, zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe. 
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do Miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb 
Barzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża). 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 –   Wieczorek integracyjny w plenerze. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.lecze.com.pl/ 
http://suchacz.eu/news.php 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny 
http://www.klasztorkadyny.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Błękitnej Sieci 
 
Rodzaj trasy: pieszo, autokarem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 13.00 – Przejazd do Rezerwatu Drużno, po drodze zwiedzanie Żuław, jedyna zachowana pompa 
parowa na Żuławach,  cmentarz mennonicki, dawny port rybacki nad J.Drużno, dawna gospoda „Trzy Róże”, 
spacer w Rezerwacie Drużno, wieża Widokowa. 
Godz. 13.00 do 14.00 – ognisko. 
Godz. 14.00 do 16.00 – Przejazd do miejscowości Buczyniec, zwiedzanie pochylni, maszynownia i trasa 
przejazdu wózków ze statkami. 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 –   Wieczorek integracyjny w plenerze. 
 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zulawy.info/ 
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,8,42,69 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 
 

http://www.lecze.com.pl/
http://suchacz.eu/news.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny
http://www.klasztorkadyny.pl/
http://www.zulawy.info/
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,8,42,69


 

34 

 

 

XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  Hotel Atletikon i Dom Studencki 
Trasa nr  4.2.3 – Zamierzchłych dziejów           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                  *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł  
Kontakt :  Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Szlakiem Wilhelma 
 
Rodzaj trasy: pieszo, autokarem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do Miejscowości Łęcze, zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe. 
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do Miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb 
Barzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża). 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 –   Wieczorek integracyjny w plenerze. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.lecze.com.pl/ 
http://suchacz.eu/news.php 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny 
http://www.klasztorkadyny.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Ptasim śpiewem. 
 
Rodzaj trasy: pieszo, statkiem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 13.00 – Spacer przez Elbląg na Starówkę. Zwiedzanie starówki (Galeria EL, Brama Targowa, 
Katedra, Muzeum), zaokrętowanie na statek Żeglugi Elbląskiej. Rejs Statkiem po jeziorze Drużno. Rezerwat 
„Drużno” wpisany jest na listę Ramsarską jako wyjątkowe miejsce bytowania i rozrodu ptactwa wodno-
błotnego.  
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do hotelu. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 – Wieczorek integracyjny w plenerze. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/elblag/ochrona-przyrody/rezerwaty/rezerwat-
jezioro-druzno/ 
http://www.muzeum.elblag.pl/ 
http://www.galeria-el.pl/ 
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:katedra-w-
mikoaja&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77 
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:brama-
targowa&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

Spis treści 

http://www.lecze.com.pl/
http://suchacz.eu/news.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny
http://www.klasztorkadyny.pl/
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/elblag/ochrona-przyrody/rezerwaty/rezerwat-jezioro-druzno/
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/elblag/ochrona-przyrody/rezerwaty/rezerwat-jezioro-druzno/
http://www.muzeum.elblag.pl/
http://www.galeria-el.pl/
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:katedra-w-mikoaja&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149:katedra-w-mikoaja&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:brama-targowa&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150:brama-targowa&catid=57:zabytki-elblaga&Itemid=77
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Elbląg - Baza  Hotel Atletikon i Dom Studencki 
Trasa nr  4.2.4 – Podcieniowej chaty           
Opiekun : Nadleśnictwo  Elbląg                *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00zł             
Kontakt :  Jan Piotrowski  tel. 664-753-818 
Dzień:   11.09.2014r -  Błękitnej Sieci 
 
Rodzaj trasy: pieszo, autokarem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 13.00 – Przejazd do Rezerwatu Drużno, po drodze zwiedzanie Żuław, jedyna zachowana pompa 
parowa na Żuławach,  cmentarz mennonicki, dawny port rybacki nad J.Drużno, dawna gospoda „Trzy Róże”, 
spacer w Rezerwacie Drużno, wieża Widokowa. 
Godz. 13.00 do 14.00 – ognisko. 
Godz. 14.00 do 16.00 – Przejazd do miejscowości Buczyniec, zwiedzanie pochylni, maszynownia i trasa 
przejazdu wózków ze statkami. 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 –   Wieczorek integracyjny w plenerze. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zulawy.info/ 
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,8,42,69 

Dzień:   12.09.2014r -  Szlakiem Wilhelma 
 
Rodzaj trasy: pieszo, autokarem. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.16.30 
 
Godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie. 
Opis trasy:  
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do Miejscowości Łęcze, zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe. 
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do Miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb 
Barzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża). 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga. 
Godz. 18.00 do 19.00 – kolacja. 
Godz. 20.00 do 1.00 –   Wieczorek integracyjny w plenerze. 
Zalecamy zaopatrzyć się w lornetki! 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.lecze.com.pl/ 
http://suchacz.eu/news.php 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny 
http://www.klasztorkadyny.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8.00 do 9.00 -    śniadanie. 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 
 

http://www.zulawy.info/
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,8,42,69
http://www.lecze.com.pl/
http://suchacz.eu/news.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyny
http://www.klasztorkadyny.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,,Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kartuzy - Baza  Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca” 
Trasa 5.1 –  W krainie polodowcowych krajobrazów 1    
Opiekun :    Nadleśnictwo Kartuzy           *  Cena  Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł        
Kontakt : Adam Krawczyk tel.  792-052-037  
Dzień:   11.09.2014r. – Faktoriada 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 7.30 do 9.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy : przejazd drezynami po terenie Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po zakończeniu 
zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/  
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii  
http://www.drezyny.pl/starapila.html  

Dzień:   12.09.2014 r.  – Szymbarskie rekordy 
 
Rodzaj trasy : piesza + czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy : 
Godz.  10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wieżyca najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbarskich,  
zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu  w Szymbarku   –  w tym między innymi Dom do góry nogami, 
Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian świata, 
obiad podczas zwiedzania. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
www.cepr.pl/index.php/pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29 

Dzień 13.09.2014 – Zamek w Gniewie 
Godz. 9.00 do 11.00 - śniadanie bufetowe 
Godz. 14.00 – impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Dojazd we własnym zakresie.  

 

Spis treści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii
http://www.drezyny.pl/starapila.html
http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.cepr.pl/index.php/pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,,Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kartuzy - Baza  Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca” 
Trasa 5.2 -    W krainie polodowcowych krajobrazów 2 
Opiekun :    Nadleśnictwo Kartuzy                *  Cena  Tras z noclegami i wyżywieniem –740.00zł 
Kontakt : Adam Krawczyk tel.  792-052-037  
Dzień:   11.09.2014 r.  – Szymbarskie rekordy 
 
Rodzaj trasy : piesza + czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy : 
Godz.  10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wieżyca najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbarskich,  
zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu  w Szymbarku   –  w tym między innymi Dom do góry nogami, 
Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian świata, 
obiad podczas zwiedzania. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
www.cepr.pl/index.php/pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29 

Dzień:   12.09.2014r. – Faktoriada 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 7.30 do 9.00 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy : przejazd drezynami po terenie Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po zakończeniu 
zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii 
http://www.drezyny.pl/starapila.html 

Dzień 13.09.2014 – Zamek w Gniewie 
Godz. 9.00 do 11.00 - śniadanie bufetowe 
Godz. 14.00 – impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.cepr.pl/index.php/pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29
http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii
http://www.drezyny.pl/starapila.html
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,,Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kartuzy - Baza  Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca” 
Trasa 5.3 -    W krainie polodowcowych krajobrazów 3 
Opiekun :    Nadleśnictwo Kartuzy                               *  Cena  Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Kontakt : Adam Krawczyk tel.  792-052-037 
Dzień:   11.09.2014r. – Faktoriada 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 7.30 do 9.00 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy : przejazd drezynami po terenie Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po zakończeniu 
zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii 
http://www.drezyny.pl/starapila.html 

Dzień:   12.09.2014 r.  – Szymbarskie rekordy  
 
Rodzaj trasy : piesza + czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy : 
Godz.  10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wieżyca najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbarskich,  
zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu  w Szymbarku   –  w tym między innymi Dom do góry nogami, 
Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian świata, 
obiad podczas zwiedzania. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
www.cepr.pl/index.php/pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29 

Dzień 13.09.2014 – Zamek w Gniewie 
Godz. 9.00 do 11.00 - śniadanie bufetowe 
Godz. 14.00 – impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii
http://www.drezyny.pl/starapila.html
http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.cepr.pl/index.php/pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,,Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kartuzy - Baza  Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca” 
Trasa 5.4  - Kaszubskie jeziora 1                                                                                      
Opiekun :    Nadleśnictwo Kartuzy             *  Cena  Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Kontakt : Adam Krawczyk tel.  792-052-037 
Dzień:   11.09.2014 r.  – Szymbarskie rekordy    
 
Rodzaj trasy : piesza + czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy : 
Godz.  10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wieżyca najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbarskich,  
zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu  w Szymbarku   –  w tym między innymi Dom do góry nogami, 
Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian świata, 
obiad podczas zwiedzania. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
www.cepr.pl/index.php/pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29 

Dzień:   12.09.2014r.  – Na jeziorach 
 
Rodzaj trasy : wycieczka kajakowa + regaty żeglarskie. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 17.00 – wycieczka kajakowa po Jeziorze Ostrzyckim, punkty widokowe Jastrzębia Góra, Złota Góra,  
regaty na Jeziorze  Brodno Wielkie pod opieką instruktorów żeglarskich, warsztaty garncarstwa tradycyjnego, obiad 
podczas regat. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2960,Punkt-widokowy-Jastrzebia-Gora.html 
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2953,Punkt-widokowy-Zlota-Gora.html 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Ostrzyckie 
http://www.kartuzy.pl/portal.php?aid=13281008624f2935fe43680 

Dzień 13.09.2014 – Zamek w Gniewie 
Godz. 9.00 do 11.00 - śniadanie bufetowe 
Godz. 14:00 – impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Dojazd we własnym zakresie. 

 
 

Spis treści 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.cepr.pl/index.php/pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCyca_%28Pojezierze_Kaszubskie%29
http://www.wiezyca.gda.pl/
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2960,Punkt-widokowy-Jastrzebia-Gora.html
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2953,Punkt-widokowy-Zlota-Gora.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Ostrzyckie
http://www.kartuzy.pl/portal.php?aid=13281008624f2935fe43680
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,,Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kartuzy - Baza  Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca” 
Trasa 5.5  - Kaszubskie jeziora 2                                                                                       
Opiekun :    Nadleśnictwo Kartuzy                    *  Cena  Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł 
Kontakt : Adam Krawczyk tel.  792-052-037 
Dzień:   11.09.2014r.  – Na jeziorach 
 
Rodzaj trasy : wycieczka kajakowa + regaty żeglarskie. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 10.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy :  
Godz. 10.00 do 17.00 – wycieczka kajakowa po Jeziorze Ostrzyckim, punkty widokowe Jastrzębia Góra, Złota Góra,  
regaty na Jeziorze  Brodno Wielkie pod opieką instruktorów żeglarskich, warsztaty garncarstwa tradycyjnego, obiad 
podczas regat. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2960,Punkt-widokowy-Jastrzebia-Gora.html 
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2953,Punkt-widokowy-Zlota-Gora.html 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Ostrzyckie 
http://www.kartuzy.pl/portal.php?aid=13281008624f2935fe43680 

Dzień:   12.09.2014r. – Faktoriada 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie . 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 7.30 do 9.00 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy : przejazd drezynami po terenie Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po zakończeniu 
zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy. 
Godz. 19.00 do 2.00 – kolacja grillowa z ogniskiem na terenie bazy noclegowej. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.wiezyca.gda.pl/ 
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii 
http://www.drezyny.pl/starapila.html 

Dzień 13.09.2014 – Zamek w Gniewie 
Godz. 9.00 do 11.00 - śniadanie bufetowe 
Godz. 14:00 – impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiezyca.gda.pl/
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2960,Punkt-widokowy-Jastrzebia-Gora.html
http://kartuzy.info/katalog,wpis,2953,Punkt-widokowy-Zlota-Gora.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Ostrzyckie
http://www.kartuzy.pl/portal.php?aid=13281008624f2935fe43680
http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.faktoria-pruszcz.pl/page/o-faktorii
http://www.drezyny.pl/starapila.html


 

41 

 

 

XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kościerzyna - Baza  Szarlota 
Trasa nr  6.1 – Rajd konny-   „Konno do źródeł rzeki Wdy”.       
Opiekun : Nadleśnictwo  Lipusz            *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 935.00 zł  
Kontakt : Hubert Mikoś  tel .784-006-932 
Dzień:   11.09.2014r - Rajd konny „Konno do źródeł rzeki Wdy”. 
 
Oferta ograniczona –maksymalna ilość uczestników   20 . 
                                 Minimalna  10. 
Warunek: umiejętność jazdy konnej w kłusie i galopie.  
Należy zabrać: kask 
                         Ubranie przeciwdeszczowe ( na wszelki wypadek) 
                         Buty do jazdy konnej 

Wda (inaczej Czarna Woda,– rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły. Długość jej wynosi 198 km. Ma 
początek na Kaszubach, wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi  Osława Dąbrowa i po ok. 3km wpływa do 
jeziora Wieckiego ( do tego miejsca dotrzemy konno. Okrążając jezioro , spotkamy znów maleńką rzeczkę 
Wdę, w momencie gdy  wypływa z jeziora Wieckiego) Dalej, Wda płynie wśród malowniczych łąk, przepływa, 
przez jeziora Fiszewo i Lubiszewskie, przez Lipusz, dociera do Wielkich Jezior Wdzydzkich. Następnie płynąc 
przez Bory Tucholskie w okolicach Świecia uchodzi do Wisły. 

Wyprawę konną „Do źródeł rzeki Wdy” rozpoczniemy w Dziemianach. Uczestnicy pojadą tą samą trasą, w 
dwóch grupach , po 10 jeźdźców .  

1. Pierwsza grupa wystartuje z Ośrodka Jeździeckiego „PEGAZ”. Tu będzie okazja zobaczyć na własne oczy 
„niebiańskie konie Azji”, czyli konie unikatowej w Polsce rasy achałtekińskiej ( W całej Polsce jest ich zaledwie 
kilkanaście, z czego większość znajduje się, lub pochodzi z Dziemian !) Na rajd pojedziemy na koniach innych 
ras, głównie wielkopolskich, na siodłach wyposażonych rajdowo (  specjalne czapraki rajdowe, z sakwami, 
kantary, uwiązy.)  

 2. Druga grupa rozpocznie rajd w ośrodku hodowli  American Quorter Horse ( AQH) „BALTIC RANCH” . AQH to 
najliczniejsza rasa koni  na świecie. Jest ich wszystkich ponad 3.5 miliona, z tego większość znajduje się w 
Ameryce i Kanadzie. W Polsce jest ich na razie około 400sztuk. BALTIC RANCH to jeden z pierwszych ośrodków 
, który zaczął sprowadzać konie tej rasy do Polski z Kanady i USA. O koniach AQH mówi się, że są sterowane 
myślą.  I na tych koniach, na westernowych siodłach, pod okiem doświadczonego instruktora jazdy western, 
pojadą  uczestnicy rajdu.               

Opis trasy: 
Godz. 7:00-8:00 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 8.00 – wyjazd po śniadaniu 
Godz. 8.30 do 9.00 - krótkie przedstawienie OJ PEGAZ oraz BALTIC RANCH, prezentacja  koni rasy 
achałtekińskiej i  koni AQH. 
Godz. 9.00 do 10.00 - przydział koni wg umiejętności jeździeckich,  przygotowanie koni do rajdu, czas na 
zapoznanie się z wierzchowcami na maneżu. 
Godz. 10.00 – wyjazd w trasę rajdu. 
 
Z Dziemian pojedziemy wzdłuż jezior Wielkie Sarnowicze i Małe Sarnowicze , potem wzdłuż  jeziora Wieckiego, 
do miejsca , w którym rzeka Wda do niego wpływa. Objedziemy jezioro . 
Ok. godz. 14.00 -robimy 2 godzinną przerwę obiadową , w gospodarstwie agroturystycznym . Jemy obiad na 
zadaszonym tarasie tzw. „Czarnej Willi”.  
Godz 16.00 -Po obiedzie i poobiedniej drzemce, ruszamy w drogę powrotną, po drodze przejeżdżając nad 
rzeką Wdą, wypływającą z jeziora Wieckiego. 
Godz  ok. 18.00 planowany powrót do OJ PEGAZ i BALTIC RANCH. Rozsiodłanie koni i powrót na kolację 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
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Godziny wyjazdu oraz  czasy przejazdów mogą ulec nieznacznym zmianom. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 
www.pegazdziemiany.pl                    
www.idara.pl/zdroje1 
www.balticranch.ovh.org 

Dzień:   12.09.2014r -  Trasa Gdańsk-Westerplatte 
Kontakt :  Borys Gielniak Tel.  668-402-674 
 
Rodzaj trasy : autokarowa, czynne zwiedzanie Gdańska i Westerplatte 
 
Czas pobytu na trasie: 7.30-19.30 
 
Opis trasy: 
Godz. 6:30-7:30 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 7.30 - wyjazd 
Godz. 9.30 do 14.00 -  zwiedzanie starego miasta Gdańska z przewodnikiem 
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upamiętniający ofiary grudnia 1970 
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże z 
Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa. 
Zwiedzanie Ratusza  i Bazyliki Mariackiej. 
Godz. 14.00 do 15.00 - obiad 
Godz. 15.00 do 16.00 - czas wolny( indywidualne zwiedzanie, czas na pamiątki) 
Godz. 16.00 - rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte 
Godz. 16.45 do 18.00 - Westerplatte- miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej  
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz. 
Godz. 18.00 - wyjazd        
Godz. 19.30 - powrót do ośrodka Szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70 
www.trojmiasto.pl/Katownia 
www.trójmiasto.pl/Droga-Królewska 
www.trójmiasto.pl/Zuraw 
www.trójmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze 
www.trójmiasto.pl/Ulica-Mariacka 
www.trójmiasto.pl/Muzeum-Historyczne 
www.trójmiasto.pl/Dwor-Artusa 
www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki 
 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie  
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 

 

 

 

 

http://www.pegazdziemiany.pl/
http://www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70
http://www.trojmiasto.pl/Katownia
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kościerzyna - Baza  Szarlota 
Trasa nr  6.2 – spływ kajakowy „Meandrami Wdy”.       
Opiekun : Nadleśnictwo Lipusz               *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 735.00 zł 
 

Dzień:   11.09.2014r -  spływ kajakowy - Meandrami Wdy. 
Kontakt : Rekowski Marcin tel. 601 630 577 
 
Rodzaj trasy : aktywny wypoczynek na kajakach 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 09.00 do godz.17.00 
 
Opis trasy : 
Godz. 7:00-8:00 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 8:00 – wyjazd z hotelu  
Godz. 09.00 do 10.00 – wydanie  sprzętu, krótkie szkolenie  
Godz. 10.00 do 14.00 – przepłynięcie odcinka Lipusz – Loryniec (13 km) 
Godz. 14.00 do 15.00 – posiłek (ognisko – kiełbaska, chlebek, kawa, herbata) 
Godz. 15.00 do 17.00 – przepłynięcie odcinka Loryniec – Czarlina (6 km) 
Godz. 17.30 - wyjazd 
Godz. 20.00 do 2.00 - kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.rzekawda.pl 
www.wdzydzkipark.pl 

Dzień:   12.09.2014r -  Trasa Gdańsk-Westerplatte 
Kontakt :  Borys Gielniak Tel.  668-402-674 
 
Rodzaj trasy : autokarowa, czynne zwiedzanie Gdańska i Westerplatte 
 
Czas pobytu na trasie: 7.30-19.30 
 
Opis trasy: 
Godz. 6:30-7:30 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 7.30 - wyjazd 
Godz. 9.30 do 14.00 -  zwiedzanie starego miasta Gdańska z przewodnikiem 
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upamiętniający ofiary grudnia 1970 
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże z 
Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa. 
Zwiedzanie Ratusza  i Bazyliki Mariackiej. 
Godz. 14.00 do 15.00 - obiad 
Godz. 15.00 do 16.00 - czas wolny( indywidualne zwiedzanie, czas na pamiątki) 
Godz. 16.00 - rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte 
Godz. 16.45 do 18.00 - Westerplatte- miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej  
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz. 
Godz. 18.00 - wyjazd        
Godz. 19.30 - powrót do ośrodka Szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70 
www.trojmiasto.pl/Katownia 
www.trójmiasto.pl/Droga-Królewska 
www.trójmiasto.pl/Zuraw 
www.trójmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze 
www.trójmiasto.pl/Ulica-Mariacka 

http://www.rzekawda.pl/
http://www.wdzydzkipark.pl/
http://www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70
http://www.trojmiasto.pl/Katownia
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
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www.trójmiasto.pl/Muzeum-Historyczne 
www.trójmiasto.pl/Dwor-Artusa 
www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki 
 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 
 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kościerzyna - Baza  Szarlota 
Trasa nr  6.3 – Spływ kajakowy rzeką Słupią z przejażdżką wozami konnymi  
Opiekun : Nadleśnictwo Lipusz                   *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 795.00 zł 
 
Dzień:   11.09.2014r -  Spływ kajakowy rzeką Słupią z przejażdżką wozami konnymi 
Kontakt : Zbigniew Baran tel. 694 468 752  
 
Rodzaj trasy : Spływ kajakowy od Leśniczówki Parchowo do miejscowości Bylina, powrót wozami konnymi do 
Leśniczówki. Po drodze zwiedzanie elektrowni wodnej w Soszycy. Poziom trudności na trasie spływu – łatwy. 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 09.00 do godz.15.00 
 
Opis trasy :  
Godz. 7:00-8:00 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 8:00 – wyjazd z hotelu 
Godz. 09.00 do 10.00 –wydanie  sprzętu, krótkie szkolenie  
Godz. 10.00 do 12.00 – przepłynięcie odcinka Parchowo  – Bylina (ok 7 km) 
Godz. 12.00 do 14.00 – przejazd wozami konnymi  Bylina – Parchowo (ok 10 km + przekąska) 
Godz. 15.00 do 17.00 – wspólne biesiadowanie przy grillu (karkówka, kiełbaski, ryba, ciepła zupa) 
Godz. 17.00 – powrót do ośrodka szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.lesnadolina.pl 
www.dolinaslupi.pl 

Dzień:   12.09.2014r -  Trasa Gdańsk-Westerplatte 
Kontakt :  Borys Gielniak Tel.  668-402-674 
 
Rodzaj trasy : autokarowa, czynne zwiedzanie Gdańska i Westerplatte 
 
Czas pobytu na trasie: 7.30-19.30 
 
Opis trasy: 
Godz. 6:30-7:30 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 7.30 – wyjazd 
Godz. 9.30 do 14.00 -  zwiedzanie starego miasta Gdańska z przewodnikiem 
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upamiętniający ofiary grudnia 1970 
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże z 
Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa. 
Zwiedzanie Ratusza  i Bazyliki Mariackiej. 
Godz. 14.00 do 15.00 - obiad 
Godz. 15.00 do 16.00 - czas wolny( indywidualne zwiedzanie, czas na pamiątki) 
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte 
Godz. 16.45 do 18.00 - Westerplatte- miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej  
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz. 
Godz. 18.00 – wyjazd        
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70 
www.trojmiasto.pl/Katownia 
www.trójmiasto.pl/Droga-Królewska 
www.trójmiasto.pl/Zuraw 
www.trójmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze 

http://www.lesnadolina.pl/
http://www.dolinaslupi.pl/
http://www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70
http://www.trojmiasto.pl/Katownia
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
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www.trójmiasto.pl/Ulica-Mariacka 
www.trójmiasto.pl/Muzeum-Historyczne 
www.trójmiasto.pl/Dwor-Artusa 
www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

Spis treści 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kościerzyna - Baza  Szarlota 
Trasa nr  6.4 – Trasa Gdańsk-Westerplatte  / Rajd konny  - „Konno do źródeł rzeki Wdy”.    
Opiekun : Nadleśnictwo  Lipusz             *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 935.00 zł  

 
Dzień:   11.09.2014r -  Trasa Gdańsk-Westerplatte 
Kontakt :  Borys Gielniak Tel.  668-402-674 
 
Rodzaj trasy : autokarowa, czynne zwiedzanie Gdańska i Westerplatte 
 
Czas pobytu na trasie: 7.30-19.30 
 
Opis trasy: 
Godz. 6:30-7:30 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 7.30 - wyjazd 
Godz. 9.30 do 14.00 -  zwiedzanie starego miasta Gdańska z przewodnikiem 
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upamiętniający ofiary grudnia 1970 
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże z 
Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa. 
Zwiedzanie Ratusza  i Bazyliki Mariackiej. 
Godz. 14.00 do 15.00 - obiad 
Godz. 15.00 do 16.00 - czas wolny( indywidualne zwiedzanie, czas na pamiątki) 
Godz. 16.00 - rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte 
Godz. 16.45 do 18.00 - Westerplatte- miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej  
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz. 
Godz. 18.00 - wyjazd        
Godz. 19.30 - powrót do ośrodka Szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70 
www.trojmiasto.pl/Katownia 
www.trójmiasto.pl/Droga-Królewska 
www.trójmiasto.pl/Zuraw 
www.trójmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze 
www.trójmiasto.pl/Ulica-Mariacka 
www.trójmiasto.pl/Muzeum-Historyczne 
www.trójmiasto.pl/Dwor-Artusa 
www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki 

http://www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70
http://www.trojmiasto.pl/Katownia
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki
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Dzień:   12.09.2014r - Rajd konny „Konno do źródeł rzeki Wdy”. 
Kontakt : Hubert Mikoś  tel .784-006-932 
Warunek: umiejętność jazdy konnej w kłusie i galopie.  
Należy zabrać: kask 
                         Ubranie przeciwdeszczowe ( na wszelki wypadek) 
                         Buty do jazdy konnej 
Wda (inaczej Czarna Woda,– rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły. Długość jej wynosi 198 km. Ma 
początek na Kaszubach, wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi  Osława Dąbrowa i po ok. 3km wpływa do 
jeziora Wieckiego ( do tego miejsca dotrzemy konno. Okrążając jezioro , spotkamy znów maleńką rzeczkę 
Wdę, w momencie gdy  wypływa z jeziora Wieckiego) Dalej, Wda płynie wśród malowniczych łąk, przepływa, 
przez jeziora Fiszewo i Lubiszewskie, przez Lipusz, dociera do Wielkich Jezior Wdzydzkich. Następnie płynąc 
przez Bory Tucholskie w okolicach Świecia uchodzi do Wisły. 

Wyprawę konną „Do źródeł rzeki Wdy” rozpoczniemy w Dziemianach. Uczestnicy pojadą tą samą trasą, w 
dwóch grupach , po 10 jeźdźców .  

1. Pierwsza grupa wystartuje z Ośrodka Jeździeckiego „PEGAZ”. Tu będzie okazja zobaczyć na własne oczy 
„niebiańskie konie Azji”, czyli konie unikatowej w Polsce rasy achałtekińskiej ( W całej Polsce jest ich zaledwie 
kilkanaście, z czego większość znajduje się, lub pochodzi z Dziemian !) Na rajd pojedziemy na koniach innych 
ras, głównie wielkopolskich, na siodłach wyposażonych rajdowo (  specjalne czapraki rajdowe, z sakwami, 
kantary, uwiązy.)  

 2. Druga grupa rozpocznie rajd w ośrodku hodowli  American Quorter Horse ( AQH) „BALTIC RANCH” . AQH to 
najliczniejsza rasa koni  na świecie. Jest ich wszystkich ponad 3.5 miliona, z tego większość znajduje się w 
Ameryce i Kanadzie. W Polsce jest ich na razie około 400sztuk. BALTIC RANCH to jeden z pierwszych ośrodków 
, który zaczął sprowadzać konie tej rasy do Polski z Kanady i USA. O koniach AQH mówi się, że są sterowane 
myślą.  I na tych koniach, na westernowych siodłach, pod okiem doświadczonego instruktora jazdy western, 
pojadą  uczestnicy rajdu.           

Opis trasy: 
Godz. 7:00-8:00 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 8.00 – wyjazd po śniadaniu 
Godz. 8.30 do 9.00 - krótkie przedstawienie OJ PEGAZ oraz BALTIC RANCH, prezentacja  koni rasy 
achałtekińskiej i  koni AQH. 
Godz. 9.00 do 10.00 - przydział koni wg umiejętności jeździeckich,  przygotowanie koni do rajdu, czas na 
zapoznanie się z wierzchowcami na maneżu. 
Godz. 10.00 – wyjazd w trasę rajdu. 
Z Dziemian pojedziemy wzdłuż jezior Wielkie Sarnowicze i Małe Sarnowicze , potem wzdłuż  jeziora Wieckiego, 
do miejsca , w którym rzeka Wda do niego wpływa. Objedziemy jezioro . 
Ok. godz. 14.00 -robimy 2 godzinną przerwę obiadową , w gospodarstwie agroturystycznym . Jemy obiad na 
zadaszonym tarasie tzw. „Czarnej Willi”.  
Godz 16.00 -Po obiedzie i poobiedniej drzemce, ruszamy w drogę powrotną, po drodze przejeżdżając nad 
rzeką Wdą, wypływającą z jeziora Wieckiego. 
Godz  ok. 18.00 planowany powrót do OJ PEGAZ i BALTIC RANCH. Rozsiodłanie koni i powrót na kolację 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
Godziny wyjazdu oraz  czasy przejazdów mogą ulec nieznacznym zmianom. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.pegazdziemiany.pl                    
www.idara.pl/zdroje1 
www.balticranch.ovh.org 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 

http://www.pegazdziemiany.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kościerzyna - Baza  Szarlota 
Trasa nr  6.5 – Trasa Gdańsk-Westerplatte / spływ kajakowy - Meandrami Wdy. 
Opiekun : Nadleśnictwo  Lipusz                 *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 735.00 zł 
 
Dzień:   11.09.2014r -  Trasa Gdańsk-Westerplatte 
Kontakt :  Borys Gielniak Tel.  668-402-674 
 
Rodzaj trasy : autokarowa, czynne zwiedzanie Gdańska i Westerplatte 
 
Czas pobytu na trasie: 7.30-19.30 
 
Opis trasy: 
Godz. 6:30-7:30 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 7.30 - wyjazd 
Godz. 9.30 do 14.00 -  zwiedzanie starego miasta Gdańska z przewodnikiem 
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upamiętniający ofiary grudnia 1970 
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże z 
Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa. 
Zwiedzanie Ratusza  i Bazyliki Mariackiej. 
Godz. 14.00 do 15.00 - obiad 
Godz. 15.00 do 16.00 - czas wolny ( indywidualne zwiedzanie, czas na pamiątki) 
Godz. 16.00 - rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte 
Godz. 16.45 do 18.00 - Westerplatte- miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej  
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz. 
Godz. 18.00 - wyjazd        
Godz. 19.30 - powrót do ośrodka Szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70 
www.trojmiasto.pl/Katownia 
www.trójmiasto.pl/Droga-Królewska 
www.trójmiasto.pl/Zuraw 
www.trójmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze 
www.trójmiasto.pl/Ulica-Mariacka 
www.trójmiasto.pl/Muzeum-Historyczne 
www.trójmiasto.pl/Dwor-Artusa 
www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki 

Dzień:   12.09.2014r -  spływ kajakowy - Meandrami Wdy. 
Kontakt : Rekowski Marcin tel. 601 630 577 
 
Rodzaj trasy : aktywny wypoczynek na kajakach 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 09.00 do godz.17.00 
 
Opis trasy :  
Godz. 7:00-8:00 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 8:00 – wyjazd z hotelu 
Godz. 09.00 do 10.00 – wydanie  sprzętu, krótkie szkolenie  
Godz. 10.00 do 14.00 – przepłynięcie odcinka Lipusz – Loryniec (13 km) 
Godz. 14.00 do 15.00 – posiłek (ognisko – kiełbaska, chlebek, kawa, herbata) 
Godz. 15.00 do 17.00 – przepłynięcie odcinka Loryniec – Czarlina (6 km) 
Godz. 17.30 - wyjazd 
Godz. 20.00 do 2.00 - kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 

http://www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70
http://www.trojmiasto.pl/Katownia
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki
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Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.wdzydzkipark.pl 
www.rzekawda.pl 
 
 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.wdzydzkipark.pl/
http://www.rzekawda.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Kościerzyna - Baza  Szarlota 
Trasa nr  6.6 – Trasa Gdańsk-Westerplatte / Spływ kajakowy rzeką Słupią z przejażdżką 
wozami konnymi   
Opiekun : Nadleśnictwo  Lipusz           *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 795.00 zł     
    
Dzień:   11.09.2014r -  Trasa Gdańsk-Westerplatte 
Kontakt :  Borys Gielniak Tel.  668-402-674 
 
Rodzaj trasy : autokarowa, czynne zwiedzanie Gdańska i Westerplatte 
 
Czas pobytu na trasie: 7.30-19.30 
 
Opis trasy: 
Godz. 6:30-7:30 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 7.30 – wyjazd 
Godz. 9.30 do 14.00 -  zwiedzanie starego miasta Gdańska z przewodnikiem 
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upamiętniający ofiary grudnia 1970 
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże z 
Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa. 
Zwiedzanie Ratusza  i Bazyliki Mariackiej. 
Godz. 14.00 do 15.00 - obiad 
Godz. 15.00 do 16.00 - czas wolny ( indywidualne zwiedzanie, czas na pamiątki) 
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte 
Godz. 16.45 do 18.00 - Westerplatte- miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej  
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz. 
Godz. 18.00 – wyjazd        
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota 
Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70 
www.trojmiasto.pl/Katownia 
www.trójmiasto.pl/Droga-Królewska 
www.trójmiasto.pl/Zuraw 
www.trójmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze 
www.trójmiasto.pl/Ulica-Mariacka 
www.trójmiasto.pl/Muzeum-Historyczne 
www.trójmiasto.pl/Dwor-Artusa 
www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki 

Dzień:   12.09.2014r -  Spływ kajakowy rzeką Słupią z przejażdżką wozami konnymi 
Kontakt : Zbigniew Baran tel. 694 468 752  
 
Rodzaj trasy : Spływ kajakowy od Leśniczówki Parchowo do miejscowości Bylina, powrót wozami konnymi do 
Leśniczówki. Po drodze zwiedzanie elektrowni wodnej w Soszycy. Poziom trudności na trasie spływu – łatwy. 
 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 09.00 do godz.15.00 
 
Opis trasy : 
Godz. 7:00-8:00 – śniadanie bufetowe w hotelu „Szarlota” 
Godz. 8:00 – wyjazd z hotelu  
Godz. 09.00 do 10.00 –wydanie  sprzętu, krótkie szkolenie  
Godz. 10.00 do 12.00 – przepłynięcie odcinka Parchowo  – Bylina (ok 7 km) 
Godz. 12.00 do 14.00 – przejazd wozami konnymi  Bylina – Parchowo (ok 10 km + przekąska) 
Godz. 15.00 do 17.00 – wspólne biesiadowanie przy grillu (karkówka, kiełbaski, ryba, ciepła zupa) 
Godz. 17.00 – powrót do ośrodka szarlota 

http://www.trojmiasto.pl/Pomnik-Ofiar-Grudnia-70
http://www.trojmiasto.pl/Katownia
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/
http://www.trójmiasto.pl/Kosciol-Mariacki
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Godz. 20.00 do 2.00 kolacja grillowa z imprezą integracyjną 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
www.lesnadolina.pl 
www.dolinaslupi.pl 
 
 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie. 
 
Godz. 14.00 do 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie  
Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dolinaslupi.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  

Trasa nr  7.1 - ,,Zamki Krzyżackie”                        
Opiekun : Nadleśnictwo  Starogard                     *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00zł              
Kontakt : Małgorzata Gass Pięta -  tel .694-493-730 
Dzień:   11.09.2014r -  Podboje  Zamku w Gniewie. 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie zamku z atrakcjami. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 11.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.45 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy :  
Godz. 11.00 do 14.00 –Zwiedzanie Zamku, a w nim: zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach dawnych rzemieślników, 
przejażdżki  powozem, rejsy gondolą po Wiśle. 
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy. 
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu historycznym ,, Igrzyska Prahistoryczne „ a w nich, atak 
na saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy ( kusza, łuk ), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, 
historyczny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lontowego ), ćwiczenie w 
zażywaniu z armaty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych  
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  Trasa Kwidzyn . 
 
Rodzaj trasy : autokarowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 8.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 17.00 –Zamek w  Kwidzynie – Krypta, Ogród Dendrologiczny w Miłosnej, Malbork – Zamek 
Krzyżacki, Rejs barką po Nogacie ( Malbork -  Biała Góra  ), zwiedzanie śluzy w Białej Górze.  Na trasie posiłki. 
Godz. 19.00 do 2.00 – uroczysta  kolacja na dziedzińcu zamkowym. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zamek.malbork.pl/ 
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-
wisla-nogat 
http://zamek.kwidzyn.pl/ 
 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Spis treści 

http://www.zamek-gniew.pl/
http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  
Trasa nr  7.2 – Zamki Krzyżackie -                           
Opiekun : Nadleśnictwo  Kwidzyn                       *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00zł                   
Kontakt :  Adrian Wiśniowski  tel.500-207-266 
Dzień:   11.09.2014r -  Trasa Kwidzyn. 
 
Rodzaj trasy : autokarowa. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 8.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 17.00 –Zamek w  Kwidzynie – Krypta, Ogród Dendrologiczny w Miłosnej, Malbork – Zamek 
Krzyżacki, Rejs barką po Nogacie ( Malbork -  Biała Góra  ), zwiedzanie śluzy w Białej Górze.  Na trasie posiłki. 
 
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zamek.malbork.pl/ 
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-
wisla-nogat 
http://zamek.kwidzyn.pl/ 

Dzień:   12.09.2014r -  podboje  Zamku w Gniewie. 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie zamku z atrakcjami. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 11.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz. 11.00 do 14.00 –Zwiedzanie Zamku, a w nim: zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach dawnych rzemieślników, 
przejażdżki  powozem, rejsy gondolą po Wiśle. 
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy. 
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu historycznym ,, Igrzyska Prahistoryczne „ a w nich, atak 
na saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy ( kusza, łuk ), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, 
historyczny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lontowego ), ćwiczenie w 
zażywaniu z armaty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych  
Godz. 19.00 do 2.00 – uroczysta kolacja na dziedzińcu zamkowym . 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Spis treści 

 
 
 

 

http://www.zamek.malbork.pl/
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zamek-gniew.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  

Trasa nr  7.3 – Rycerze na kajakach  -                   
Opiekun : Nadleśnictwo  Lubichowo                     *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem –800.00zł                 
Kontakt : Radosława Krysiak  tel . 694-493-613  
Dzień:   11.09.2014r -  Podboje  Zamku w Gniewie. 

 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie zamku z atrakcjami. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 11.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz. 11.00 do 14.00 –Zwiedzanie Zamku, a w nim: zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach dawnych rzemieślników, 
przejażdżki  powozem, rejsy gondolą po Wiśle. 
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy. 
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu historycznym ,, Igrzyska Prahistoryczne „ a w nich, atak 
na saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy ( kusza, łuk ), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, 
historyczny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lontowego ), ćwiczenie w 
zażywaniu z armaty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych  
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/ 

Dzień : 12.09.2014r   Trasa Lubichowo 
 
Rodzaj trasy: autokarowa- kajakowa 
Czas przebywania na trasie: od godz. 9.00 do godz. 17.00 
Godz. 8.00 do 8.45  - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy: 
Godz. 9.00 przejazd do stannicy wodnej Młynki- bufet kawowy. 
Godz 10.00 spływ Kajakowy rzeką Wdą 
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych przeżyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny. 
Godz .13.00 obiad za przenioską przez elektrownię wodną Wdecki Młyn. 
Godz .17.30 koniec spływu- okolice wsi Kasparus- powrót na Zamek. 
Godz. 19.00 do 2.00 –uroczysta kolacja na dziedzińcu zamkowym . 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami 
http://www.wirty.pl 
http://www.wdakajaki.republika.pl/ 
http://www.poleboberek.pl 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Spis treści 

 
 
 
 

http://www.zamek-gniew.pl/
http://www.wirty.pl/
http://www.wdakajaki.republika.pl/
http://www.poleboberek.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 
,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  
Trasa nr  7.4 – Rycerze na kajakach -    
Opiekun: Nadleśnictwo Lubichowo                     *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00zł                            
Kontakt: Radosława Krysiak tel . 694 493 613 
Dzień : 11.09.2014r  Trasa Lubichowo 
 
Rodzaj trasy: autokarowa- kajakowa 
Czas przebywania na trasie: od godz. 9.00 do godz. 17.00 
Godz. 8.00 do 8.45  - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy: 
Godz. 9.00 przejazd do stannicy wodnej Młynki- bufet kawowy. 
Godz 10.00 spływ Kajakowy rzeką Wdą 
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych przeżyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny. 
Godz .13.00 obiad za przenioską przez elektrownię wodną Wdecki Młyn. 
Godz .17.30 koniec spływu- okolice wsi Kasparus- powrót na Zamek. 
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami 
http://www.wirty.pl 
http://www.wdakajaki.republika.pl/ 
http://www.poleboberek.pl 

Dzień:   12.09.2014r -  Podboje  Zamku w Gniewie. 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie zamku z atrakcjami. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 11.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 11.00 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy :  
Godz. 11.00 do 14.00 –Zwiedzanie Zamku, a w nim: zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach dawnych rzemieślników, 
przejażdżki  powozem, rejsy gondolą po Wiśle. 
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy. 
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu historycznym ,, Igrzyska Prahistoryczne „ a w nich, atak 
na saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy ( kusza, łuk ), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, 
historyczny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lontowego ), ćwiczenie w 
zażywaniu z armaty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych  
Godz. 19.00 do 2.00 –uroczysta kolacja na dziedzińcu zamkowym  
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

 

Spis treści 

 
 
 
 
 
 

http://www.wirty.pl/
http://www.wdakajaki.republika.pl/
http://www.poleboberek.pl/
http://www.zamek-gniew.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  
Trasa nr  7.5 – Od Krzyżaka do Cystersa    
Opiekun : Nadleśnictwo  Starogard                     *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00zł              
Kontakt : Adam Góralski   tel . 668-011-854 
Dzień:   11.09.2014r -  Podboje  Zamku w Gniewie. 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie zamku z atrakcjami. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 11.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz. 11.00 do 14.00 –Zwiedzanie Zamku, a w nim: zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach dawnych rzemieślników, 
przejażdżki  powozem, rejsy gondolą po Wiśle. 
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy. 
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu historycznym ,, Igrzyska Prahistoryczne „ a w nich, atak 
na saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy ( kusza, łuk ), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, 
historyczny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lontowego ), ćwiczenie w 
zażywaniu z armaty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych  
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/ 

Dzień : 12.09.2014r   Trasa Starogard 
 
Rodzaj trasy: autokarowa- kajakowa 
Czas przebywania na trasie: od godz. 9.00 do godz. 17.00 
Godz. 8.00 do 8.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy: 
Godz. 9.00 – Zwiedzanie katedry w Pelplinie. 
Godz 11.00 przejazd do Kręgski Młyn- bufet kawowy 
Godz 12.00 spływ Kajakowy rzeką Wierzycą 
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych przeżyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny, spływ przez jedną z najstarszych miejscowości Polski 
Północnej- Starogard Gdański. 
Godz .14.30 obiad przed przenioską- Stanica Harcerska Park Starogardzki  
Godz. 17.30 koniec spływu- Grodzisko Owidz. 
Godz. 19.00 do 2.00 –uroczysta  kolacja na dziedzińcu zamkowym . 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami 
http://parafia-pelplin.pl  
http://www.owidz.pl  
http://www.kajaki.stg.pl/  

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

Spis treści 

 
 
 

http://www.zamek-gniew.pl/
http://parafia-pelplin.pl/
http://www.owidz.pl/
http://www.kajaki.stg.pl/
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XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników 

,, Na Jantarowym Szlaku” 

Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  
Trasa nr  7.6 – Od Krzyżaka do Cystersa   
Opiekun:  Nadleśnictwo Starogard                     *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00zł                 
Kontakt:  Katarzyna Sojka  tel . 660-426-243 
Dzień : 11.09.2014r - Trasa Starogard 
 
Rodzaj trasy: autokarowa- kajakowa 
Czas przebywania na trasie: od godz. 9.00 do godz. 17.00 
Godz. 8.00 do 8.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy: 
Godz. 9.00 – Zwiedzanie katedry w Pelplinie. 
Godz 11.00 przejazd do Kręgski Młyn- bufet kawowy 
Godz 12.00 spływ Kajakowy rzeką Wierzyca 
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych przeżyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny, spływ przez jedną z najstarszych miejscowości Polski 
Północnej- Starogard Gdański. 
Godz .14.30 obiad przed przenioską- Stanica Harcerska Park Starogardzki  
Godz. 17.30 koniec spływu- Grodzisko Owidz. 
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami 
http://parafia-pelplin.pl/  
www.owidz.pl    
http://www.kajaki.stg.pl/   

Dzień:   12.09.2014r -  Podboje  Zamku w Gniewie. 
 
Rodzaj trasy : czynne zwiedzanie zamku z atrakcjami. 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 11.00 do godz.17.00 
Godz. 8.00 do 10.45 - śniadanie bufetowe. 
Opis trasy :  
Godz. 11.00 do 14.00 –Zwiedzanie Zamku, a w nim: zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach dawnych rzemieślników, 
przejażdżki  powozem, rejsy gondolą po Wiśle. 
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy. 
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu historycznym ,, Igrzyska Prahistoryczne „ a w nich, atak 
na saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy ( kusza, łuk ), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, 
historyczny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lontowego ), ćwiczenie w 
zażywaniu z armaty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych  
Godz. 19.00 do 2.00 – uroczysta kolacja na dziedzińcu zamkowym. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/ 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

 

Spis treści 

 
 

http://parafia-pelplin.pl/
http://www.owidz.pl/
http://www.kajaki.stg.pl/
http://www.zamek-gniew.pl/
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Nadleśnictwo Starogard - Baza  Zamek w Gniewie  
Trasa nr  7.7 – Trasa rowerowa                          
Opiekun:  Nadleśnictwo Starogard                       *  Cena  Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00zł                  
Kontakt:  Jan Banacki    tel . 602-438-360 
Dzień:   11.09.2014r -  Rowerem przez Kociewie. 
Oferta ograniczona – maksymalna ilość uczestników 20 osób. 
Rodzaj trasy : trasa rowerowa (rowery uczestników). 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.18.00 
Godz. 8.00 do 8.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz. 9.00 do 18.00 – Leśniczówka Brody – Izba Edukacyjna, dokumentacja kultury Kociewia, Pelplin – 
Katedra, Muzeum Diecezjalne ( Biblia Gutenberga ), Góra Papieska, Wirty – ogród dendrologiczny (najstarsza 
kolekcja drzew w Polsce ). W drodze powrotnej zwiedzanie kilku obiektów charakterystycznych dla gotyku 
nadwiślańskiego. Długość trasy ok. 80 km. Obiad i inne posiłki na trasie. 
Godz. 19.00 do 22.00 – kolacja grillowa z ogniskiem. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
 http://www.zamek-gniew.pl/  
http://parafia-pelplin.pl/  
www.wirty.pl  

Dzień:   12.09.2014r -   Wzdłuż Wisły przez Dolne Powiśle. 
 
Rodzaj trasy : trasa rowerowa (rowery uczestników). 
Czas przebywania na trasie :   od  godz. 9.00 do godz.18.00 
Godz. 8.00 do 8.45 - śniadanie bufetowe. 
 
Opis trasy :  
Godz.  9.00 do 18.00 – Alpy Tymawskie, przejazd nowo wybudowanym mostem, ciekawy historycznie teren  
Powiśla.  Zwiedzanie rezerwatu Las Mątawski, śluzy oraz wrót przeciwpowodziowych w Białej Górze. Długość 
trasy ok. 85 km. Obiad i inne posiłki na trasie. 
  
Godz. 19.00 do 2.00 – uroczysta  kolacja na dziedzińcu zamkowym. 
 
Adresy internetowe do zapoznania się z odwiedzanymi miejscami: 
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-
wisla-nogat 

Dzień:   13.09.2014r -  Zamek w Gniewie 
 
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe. 
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek w Gniewie 

 

Spis treści 

 
 
 
 
 
 

http://www.zamek-gniew.pl/
http://parafia-pelplin.pl/
http://www.wirty.pl/
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
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Trasa Motocyklowa 

Trasa 8.0                            
Opiekun: Nadleśnictwo Kolbudy      * Cena trasy z noclegami i wyżywieniem – 750 zł 

kontakt : Bogdan Gajda – tel. 698 638 325                    koszty paliwa pokrywa uczestnik Rajdu 

Dzień:   10.09.2014r – Przyjazd uczestników do Gniewu Hotel ,, Na Wzgórzu ‘’: kolacja, nocleg. 

Dzień:   11.09.2014r  

Godz.  8.00 - 9.00 – śniadanie 
Godz. 9.30 – 14.00 – przejazd Gniew – Szymbark, zwiedzanie Katedry i Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie , 
leśnictwo Szpęgawsk – spotkanie z miejscowym leśniczym, przerwa na kawę . 

Godz.  14.00 – 17.00 – skansen w Szymbarku – obiad, zwiedzanie 

1. Dom stojący na głowie 

2. Dom Sybiraka 

3. Najdłuższą deskę świata 

4. Pomnik Gryfa Pomorskiego 

5. Bunkier Gryfa Pomorskiego 

6. Dwór Salino 

7. Kościółek Św. Rafała 

8. największy fortepian 

9. dom Kaszuba z Kanady 

10. dom z Turcji 

Godz.  17.00 – 18.00 – przejazd do miejsca noclegu ( Kolanko ) 

Godz.  19.00 - 22.00 – kolacja grillowa, impreza integracyjna 
Adresy internetowe odwiedzanych miejsc 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Pan
ny_w_Pelplinie 
www.cepr.pl    

Dzień: 12.09-2014r 

Godz.  8.00 - 9.00 – śniadanie 
Godz. 9.30 – 17.00 – przejazd Kolanko – Kartuzy (rynek zażywanie tabaki, zwiedzanie klasztoru ). Kartuzy – 
Sianowo (sanktuarium MB Sianowskiej ). Sianowo – Luzino : obiad. 
N-ctwo Strzebielino – Gniewino ( „Kaszubskie Oko ‘’- zwiedzanie, przerwa na kawę ). Gniewino – Żarnowiec ( 
zwiedzanie klasztoru ). Żarnowiec – Jastrzębia Góra ( najdalej wysunięty na północ skrawek Polski – Gwiazda 
Północy ) 
Przejazd do miejsca noclegu – Ośrodek ,,Meduza’’ 
Godz.  19.00 – 22.00 - kolacja grillowa, impreza integracyjna 

Adresy internetowe odwiedzanych miejsc 
 www.pomorskie.eu/pl/turystyka/atrakcje/kaszuby/gniewino   
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2   
http://www.jastrzebiagora.pl/atrakcje/3/gwiazda_polnocy  

Dzień : 13.09.2014r 

Godz.  8.00 - 9.00 – śniadanie 
Godz.  10.00 – 14.00 – przejazd Jastrzębia Góra – Gniew ( Zatoka Pucka , N-ctwo Kolbudy – przerwa na kawę ) 
Godz.  14.00 – 24.00  - impreza kończąca Rajd – Zamek Gniew 
Nocleg Gniew Hotel ,, Na Wzgórzu ‘’ 

Dzień : 14.09.2014r 

Godz.  8.00 - -10.00 – Śniadanie , wyjazd do domu 

Spis treści 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Wniebowzięcia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Pelplinie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Wniebowzięcia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Pelplinie
http://www.cepr.pl/
http://www.pomorskie.eu/pl/turystyka/atrakcje/kaszuby/gniewino
http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2
http://www.jastrzebiagora.pl/atrakcje/3/gwiazda_polnocy

