Skołowana wycieczka rowerowa „Środek Polski”
29.07.2017 – 6.08.2017
Długość całej trasy – około 400 km.
Długości tras w poszczególnych dniach również są podane w przybliżeniu.

Planowany koszt – około 500 zł, w tym orientacyjnie:
pociąg: Toruń – Kutno, Kutno – Toruń: 50 zł,
noclegi: 290 zł,
atrakcje do zwiedzania: 140 zł,
wyżywienie we własnym zakresie.
Koszt może ulec zmianie (zmniejszyć się) w zależności od liczby uczestników.

Maksymalna liczba uczestników: 14
Wątek wycieczki na forum:
https://absolwent.umk.pl/e-absolwent/forum/-/Forum/entries/806
Organizator: Danuta Burnicka „Dynamik”

Program

Sobota, 29.07
długość trasy: 42 km
atrakcje:
• Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie
• późno-XVIII wieczne katakumby
w Chodczu
nocleg: Chodecz – domki nad jeziorem
„Sosnowy Las”

Niedziela, 30.07
długość trasy: 47 km
atrakcje:
• Grobowce megalityczne
w Wietrzychowicach
• ruiny zamku w Borysławicach
Zamkowych
nocleg: Cząstków – agroturystyka
„Pod Kasztanami”

Poniedziałek, 31.07
długość trasy: 47 km
atrakcje:
• zwiedzanie czynnej kopalni soli
w Kłodawie
• zamek w Uniejowie (jeśli będzie otwarty)
• Termy Uniejów
nocleg: Uniejów – Pokoje Gościnne U Izy

Wtorek, 1.08
długość trasy: 47 km
atrakcje:
• zamek Boruty w Łęczycy
• romańska archikolegiata w Tumie
nocleg: Góra św. Małgorzaty –
agroturystyka

Środa, 2.08
długość trasy: 55 km
atrakcje:
• geometryczny środek Polski w Piątku
• Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi – Oddział Stacja Radegast
nocleg: Łódź – Schronisko Młodzieżowe

Czwartek, 3.08
długość trasy: 39 km
atrakcje:
• Arboretum i Alpinarium w Rogowie
• Muzeum Drewna i Lasu w Rogowie
• Kolejka Wąskotorowa w Rogowie –
o ile przewozi rowery :)
nocleg: Rogów – akademik SGGW

Piątek, 4.08
długość trasy: 45 km
atrakcje:
• Arkadia Heleny Radziwiłłowej:
Ogród i Świątynia Diany
• Barokowy Ogród w Nieborowie:
Ogród i Manufaktura Majoliki
nocleg: Dzierzgówek – agroturystyka

Sobota, 5.08
długość trasy: 42 km
atrakcje:
• Muzeum Guzików w Łowiczu
• ruiny zamku prymasowskiego
w Łowiczu
• Skansen Ziemi Łowickiej
• pierwszy na świecie most spawany
w Maurzycach
nocleg: Plecka Dąbrowa –
pokoje przy Auto Naprawie

Niedziela, 6.08
długość trasy: 33 km
atrakcje:
• Zamek w Oporowie
nocleg: każdy we własnym zakresie –
proponuję w domu :)

Źródła zdjęć, po kolei:
Kościół w Chodczu: autor: Hwsnajper, oryginał: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ko%C5%9Bcio%C5%82_w_Chodczu_widok_od_ty%C5%82u_HWsnajper.JPG
Grobowiec w Wietrzychowicach: autor: Einsamer Schütze , oryginał: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earthen_Long_Barrow_Wietrzychowice_2_06.JPG
Kopalnia soli w Kłodawie: autor: Marek Bojarski, oryginał: https://ssl.panoramio.com/photo/113336358
Kolegiata w Tumie: autor: Sławomir Milejski, oryginał: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SM_Tum_kolegiata_ID_612614.jpg
Stacja Radegast: autor: DavidConFran, oryginał: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_a_las_v%C3%ADctimas_del_genocidio..JPG?uselang=pl
Alpinarium w Rogowie: autor: Polimerek, oryginał: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpinarium_2_Rogow.jpg
Arkadia w Nieborowie: autor: Jolanta Dyr, oryginał: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Aqueduct,_Arkadia_-_04.JPG
Most spawany w Maurzycach: autorzy: Marek & Ewa Wojciechowscy, oryginał: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Maurzyce_most_2009.jpg
Zamek w Oporowie: autor: Mrksmlk, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamek_w_Oporowie.jpg

