RAJD ROWEROWY – ZIEMIA PAŁUCKA
„Biskupin„Biskupin-WenecjaWenecja-Gąsawa”
Gąsawa”
11-13 Wrzesień 2015 (3 dni)
CENA: 349
34 9zł
W cenie wycieczki zapewniamy:
zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach 3-os z łazienką;
wyżywienie – 2x śniadanie + 3x obiadokolacja;
usługi przewodnika i opiekunów grupy;
ubezpieczenie NNW;
foto i video relacja (nasze wyczyny będziemy nagrywać kamerką GOPRO HERO4);
podstawowy serwis rowerowy;
przewóz rowerów;
apteczkę podczas wypraw;
testowanie TRICKBOARD-u (przyrządu do ćwiczeń i treningu, który umożliwia rozwój zdolności
motorycznych oraz podnosi czucie własnego ciała).
Cena nie obejmuje:
biletów wstępów do miejsc zwiedzania;
wynajmu rowerów (wypożyczenie – 30zł/doba, 120 zł cały wyjazd)
Miejsce zakwaterowania:
Termin:
Dojazd:
Typ wyjazdu
Stopień trudności:
Dystans dzienny:
Opis tras:

Typ roweru

Zatoka Zabłockich Agroturystyka
Chomiąża Księża 6A, 88-400 Żnin (woj. Kujawsko-Pomorskie)
11 -13 wrzesień 2015
własny
rekreacyjno-krajoznawczy
(umiarkowany)
20-30km
Trasa łatwa technicznie. Tempo jazdy wahać się będzie w
granicach 15-20km/h. Nieznaczna różnica wysokości terenu w
sam raz dla osób o przeciętnej kondycji fizycznej.
górski, trekkingowy, crossowy

DODATKOWE INFORMACJE:
• bilety wstępu do zwiedzanych miejsc:
* Muzeum Archeologiczne – 12/15 zł
* Rejs statkiem po jeziorze Biskupińskim
(25 min.) – 7 zł,
* Rejs tramwajem wodnym „Venezia” (60 min.) – 15 zł
* Muzeum Kolei Wąskotorowej – 8/10 zł

WARTO ZABRAĆ:
o plecak;
o kask;
o ubiór sportowy;
o ciepła bluza, polar;
o kurtka/peleryna
przeciwdeszczowa;

o
o
o
o

rękawiczki;
okulary przeciwsłoneczne;
czapka/chusta
pedały SPD (jeśli używasz)

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1 – 11.09 (piątek)
(piątek )
12:00
12 :00 Przyjazd do miejsca zakwaterowania - Zatoka Zabłockich, rozpakowanie bagaży.
13:00
13 :00 Wyruszamy w trasę do Lubostronia ok.10 km.
14:00
14 :00 Przyjazd na miejsce. Zwiedzanie pałacu i zespołu parkowego.
15:00 Odpoczynek, przekąska. Powrót do Chomiąży.
17:00
17:0 0 Obiadokolacja i czas wolny. Możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, gra w
tenisa, bilard.
Dla chętnych, 15 km tras rowerowych, po duktach leśnych i drogach szutrowych.
20:00
20:00 Wieczorne spotkanie - omówienie dnia następnego, oglądanie zdjęć, dla chętnych
zajęcia na Trickboardzie.
Dzień 2 – 12.09 (sobota)
(sobota)
8 :00 Śniadanie.
9 :00 Wyruszamy w trasę do Biskupina.
10:00 Uczestnictwo w XXI Festynie
Festynie Archeologicznym SMAKI W PRZESZŁOŚCI
Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego z przewodnikiem (2h). Możliwość odbycia
rejsu statkiem po Jeziorze Biskupińskim. Czas wolny do dyspozycji.
15:00 Wyjazd rowerami w kierunku Gąsawy, Marcinkowa Górna, Oćwieki i Drewna – na
trasie zwiedzanie punktów atrakcyjnych krajoznawczo ok. 15 km. Dla wytrwałych
możemy dokręcić jeszcze 10 km po trasach rowerowych.
17:3
17 :30
:3 0 Powrót do Zatoki Zabłockich.
18:00 Obiadokolacja i odpoczynek.
20:00 BBQ time, wieczorne spotkanie - omówienie dnia następnego, oglądanie zdjęć, dla
chętnych zajęcia na Trickboardzie.
Dzień 3 – 13.09 (niedziela)
9 :00 Śniadanie.
10:00
10 :00 Wyruszamy w trasę z Chomiąży do Pniew (jezioro Pniewskie), kręcimy ok.10 km.
11:30
11 :30 Powrót do Zatoki Zabłockich, pakowanie i przejazd samochodami do Żnina.
12:00
12 :00 Rejs tramwajem wodnym „Venezia” ze Żnina do Wenecji, tam zwiedzamy Muzeum
Kolejki Wąskotorowej i ruiny zamku Diabła Weneckiego.
15:3
15 :30
:3 0 Powrót do Zatoki Zabłockich na obiad.
1 6:00
6:0 0 Powrót do Poznania.

