Ursynowski Klub Turystyki Rowerowej PTTK "Vagabundus" przy Oddziale PTTK
"Mazowsze" w Warszawie zaprasza na ogólnodostępne wycieczki rowerowe:
Niedziela 28.11.2021

(Noc Listopadowa)

Wycieczka rowerowa miejska po ulicach Warszawy z okazji 190 rocznicy
Powstania Listopadowego na trasie Agrykola - Cmentarz Powązkowski
Przewidziana jest przerwa dla podratowania zdrowia w kawiarni na Muranowie.
Spotkanie wszystkich spiskowców o godz. 10:00 pod pomnikiem Króla Jana
Sobieskiego na ul. Agrykola
Prowadzący: Roman Bittner tel. 602 538 760 email : rbittner@interia.pl
=====================================================================================
Niedziela 05.12.2021 (szlakiem Aleksandra Janowskiego)
Wycieczka piesza żółtym szlakiem im. Aleksandra Janowskiego przez zachodnią część Puszczy Kampinoskiej.
Trasa: Leoncin - Teofile - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Babska Góra - Łubiec - Leszno (ok. 20 km)
Wyjazd autobusem PKS "Polonus" z przystanku Dw. Gdańska 03/04 (przed budynkiem Dworca Gdańskiego,
kierunek zachodni) o godz. 9:00 (autobus zatrzymuje się także na przystankach Rondo Radosława, Plac
Grunwaldzki, Metro Marymont, Żeromskiego, Szpital Bielański, Przy Agorze, Prozy, Park Młociński). Przyjazd
do Leoncina o 10:09. Cena biletu normalnego 9 PLN.
Powrót z Leszna autobusem ZTM linii 719 (odjazd o 16:52). Przejazd na podstawie biletu ZTM na drugą strefę
lub na pierwszą strefę w przypadku posiadania biletu miesięcznego z hologramem Karty Warszawiaka)
Prowadzi: Dorota Jaroń-Baran (e-mail: teacherdj100@gmail.com)
=====================================================================================
Środa 08.12.2021 (pokaz slajdów z Peloponezu)
Oddział PTTK "Mazowsze" Zaprasza na pokaz slajdów Andrzeja Romana i Iny Przygody z letniego obozu
rowerowego wokół Peloponezu , który odbędzie się w środę 08.12.2021 r. o godz. 16:30 w Domu Kultury
Śródmieście przy ul. Smolnej 9 (wejście od Al. Jerozolimskich 2, naprzeciwko Muzeum
Narodowego)
Pokaz organizowany jest w ramach Akademii Krajoznawców Uniwersytetu III Wieku.
Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można otrzymać w kawiarni DKS lub drogą internetową na stronie
internetowej DKS:
https://biletyna.pl/inne/Greckie-klimaty-rowerem-wokol-Peloponezu/Warszawa
=====================================================================================
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.
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