Ursynowski Klub Turystyki Rowerowej PTTK "Vagabundus" przy Oddziale PTTK
"Mazowsze" w Warszawie zaprasza na ogólnodostępne wycieczki rowerowe:
Niedziela 25.07.2021 (bitwa pod Liwem)
Wycieczka rowerowa z cyklu Śladami Powstania Listopadowego. Tematem przewodnim są bitwy pod Liwem w lutym i kwietniu
1831 r. Trasa:
Koszewnica - Grodzisk - Liw - Korytnica - Jadów- Urle. (około 63km, asfalty i drogi gruntowe).
Na trasie wycieczki zaplanowano: grodzisko średniowieczne w Grodzisku, zamek w Liwie, miejsca pamięci w Liwie związane z
Powstaniem Listopadowym, lody w Jadowie.
Wyjazd poc. KM R2 z dworca W-wa Zachodnia 08:52, W-wa Śródmieście 09:00 , W-wa Wschodnia 09:08, przyjazd do Koszewnicy
o 10:10. Zbiórka na stacji po przyjeździe pociągu .
Powrót do Warszawy w godzinach popołudniowych poc. KM ze stacji Urle.
Prowadzący: Paweł Rozwadowski (email: pawrozik@gmail.com)
===============================================================================================

Niedziela 01.08.2021 (opactwo w Czerwińsku)
Coroczna wycieczka rowerowa do opactwa romańskiego w Czerwińsku n/ Wisłą. Trasa: Modlin - Zakroczym - Smoszewo Wychódźc - Czerwińsk nad Wisłą - Wyszogród - Tułowice - Brochów - Sochaczew (ok. 80 km po drogach asfaltowych i gruntowych,
w wypadku suszy na niektórych odcinkach występują piachy).
Wycieczka należy do kategorii średnio trudnych.
W Czerwińsku przewidywany jest dłuższy postój, połączony ze zwiedzaniem opactwa.
Wyjazd poc. R90 KM 15423 z W-wy Wola o 08:18, W-wy Gdańskiej o 08:33, W-wy ZOO o 08:35, W-wy Praga o 08:39, W-wy
Toruńskiej o 08:41. Przyjazd do Modlina o 09:09. Zbiórka na stacji Modlin po przyjeździe pociągu.
Powrót poc. KM z Sochaczewa w późnych godzinach popołudniowych.
Prowadzą: Jolanta Domaradzka (e-mail: combojola@o2.pl) i Barbara Perłowska (e-mail: b.perlowska@gmail.com)
===============================================================================================

Niedziela 08.08.2021 (Puszcza Kampinoska)
Wycieczka rowerowa na trasie: Teresin-Niepokalanów - Kampinos - Granica
- Cybulice - Dębina - Nowy Dwór Mazowiecki (ok. 70 km po drogach asfaltowych i gruntowych, średni poziom trudności).
Przewidywane postoje ze zwiedzaniem napotkanych ciekawych obiektów, w tym fortów. Prowadzący zastrzega możliwość
modyfikacji trasy np. w związku z dostępnością obiektów.
Wskazane zaopatrzenie w prowiant, płyn przeciwkomarowy i latarki.
Paszporty niekonieczne.
Wyjazd pociągiem KM19440 z W-wy Wsch. o 08:03, z W-wy Śródm. o 08:11, W-wy Zach. o 08:19. Przyjazd do TeresinaNiepokalanowa o 09:00. Zbiórka na peronie stacji po przyjeździe pociągu.
Powrót pociągiem KM z Nowego Dworu Mazowieckiego w godzinach popołudniowych.
Prowadzący: Anna Kurek (kukuk@wp.pl)
===============================================================================================

Niedziela 15.08.2021 (Modlin i letnia Wkra)
Wycieczka na trasie: Modlin (zwiedzanie twierdzy) - zwiedzanie fortów Twierdzy Modlin (Janowo, Błogosławie) - Borkowo - Joniec
(obiad i przerwa kąpielowa w Jońcu lub Borkowie) - Borkowo, Goławice - Pomiechówek (zwiedzanie) - Modlin (stacja PKP) - około
70 km.
O ile czas pozwoli to zorganizujemy dodatkową kąpiel na plaży Pomiechowo Łąka.
Dojazd poc. KM R90 15423 z W-wy Wola o 08:18, W-wy Gdańskiej o 08:33, W-wy ZOO o 08:35, W-wy Toruńskiej o 08:41.
Przyjazd do Modlina o 09:09.
Alternatywny dojazd poc. KM RL 97114 z W-wy Lotnisko Chopina o 07:46, W-wy Służewiec o 07:49, W-wy Zach. o 08:07, W-wy
Centr. o 08:12, W-wy Wsch. o 08:19, W-wy Toruńskiej o 08:25. Przyjazd do Modlina o 08:53.
Zbiórka na stacji PKP Modlin o 09:15.
Powrót poc. KM ze Modlina w godzinach popołudniowych lub dla chętnych na rowerach do Warszawy.
===============================================================================================
UWAGA: Epidemia COVID-19 jest wciąż poważnym zagrożeniem dla nas wszystkich. W związku z tym apelujemy o zapoznanie się
z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego na naszych wycieczkach - zob.
http://vagabundus.na7.pl/news.php?readmore=1418 i ich ścisłe przestrzeganie!
===============================================================================================
UWAGA: Prosimy o przesyłanie zdjęć (lub linków do albumów internetowych) z wycieczek klubowych na adres:
vagabundus.na7.galeria@gmail.com
===============================================================================================
Szczegółowe informacje o wycieczkach znajdują się na naszej stronie internetowej http://vagabundus.na7.pl. Tam można się także
zapoznać z kalendarzem imprez i warunkami uczestnictwa w nich
(http://vagabundus.na7.pl/viewpage.php?page_id=14) oraz obejrzeć zdjęcia z wycieczek klubowych.
===============================================================================================

