WIELKI SZLAK LEŚNY
WYPRAWA 014
AKTYWNIE PRZEZ LASY
WARSZAWSKIE
(SEZON LETNI)
Nr katalogowy: WSL2020014AKT
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DLACZEGO TUTAJ?
Aktywny odpoczynek pośród
lasów - bliskie spotykanie z
przyrodą.

To wyprawa dla osób aktywnych, ceniących najbardziej turystykę pieszą,
którzy chcą spędzić czas w otoczeniu natury, w zaskakującym zaciszu
lasów i skansenów na północ od Warszawy
Czas wyprawy: 3 dni
Miejsce noclegów: Leszczydół Nowiny w Nadleśnictwie Wyszków
Liczba km do przejechania ogółem: ok. 190 km
Liczba km do przejechania w sobotę: ok. 60 km
Liczba km do przejechania w niedzielę: ok. 77 km
Rezerwacja: samodzielna
Obiekty wymagające rezerwacji:
1. Leszczydół Nowiny Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Nadleśnictwa
Wyszków adres: Leszczydół Nowiny, Leśników 27, 07-200 Wyszków, tel.
29 742 50 46, e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl ,
2. Skansen im. Marii Żwirskiej w Brańszczyku, adres ul. Jana Pawła II
65A, 07-221 Brańszczyk, tel. 510 137 912 – uzgodnienie przewodnika,
3. Skansen w Kuligowie nad Bugiem, ul. Kręta 4, 05-254 Kuligów, tel.
604 455 524
4. Wypożyczalnie kajaków w Brańszczyku
Sugerowana liczba osób na wyprawie: 2 osoby

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY
PIĄTEK:
- zakwaterowanie w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Nadleśnictwa Wyszków,
- przejazd na miejsce zaparkowania samochodów przy wejściu na ścieżkę na pomost w Tuchlinie (ok. 25
km, 30 minut) GPS: 52.655947, 21.659173.
- przejście pieszo z miejsca postoju do punktu widokowego (ok. 800 m, 15 minut) – około 180 metrów od miejsc
postoju dla samochodów ścieżka skręca w prawo (skrzyżowanie GPS: 52.655431, 21.661589),
- przejście kładką na punkcie widokowym (ok. 5 minut) GPS: 52.652306, 21.666306,
- powrót do miejsca postoju (ok. 1 km, 15 minut),
- przejazd do miejsca zaparkowania samochodu przy remizie dla ptaków (ok. 15 km, 20 minut) GPS –
52.692083, 21.551389,
- przejście pieszo z miejsca postoju do remizy dla ptaków (ok. 2 km, ok. 30 minut), GPS Remizy: 52.704437,
21.567057. Przejście drogami leśnymi - nie ma wyznaczonej ścieżki bezpośrednio na remizę. Nawigacja wg GPS.
- przejście po remizie (ok. 30 minut), proponujemy zabrać lornetki w celu obserwacji ptaków,
- powrót do miejsca zaparkowania pojazdu (ok. 2 km, ok. 30 minut),

- przejazd do OSW Nadleśnictwa Wyszków (ok. 21 km , 25 minut)
- kolacja we własnym zakresie
- nocleg w OSW Nadleśnictwa Wyszków
SOBOTA:
- śniadanie w OSW Nadleśnictwa Wyszków (we własnym zakresie)
- przejazd do Brańszczyka ma miejsce postoju przy Skansenie im. Marii Żwirskiej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65A,
07-221 Brańszczyk GPS: 52.629910, 21.587496 (ok. 14 km, 20 minut)
- zwiedzanie Skansenu im. Marii Żwirskiej w Brańszczyku wraz z przewodnikiem (około 40 minut zwiedzania),
- przejście pod pomnik sędziego Stanisława Tadeusza Zygmunta Srzednickiego (ok. 300m, ok. 2 minuty) pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego w latach 1917-1922,
- powrót do miejsca postoju samochodów przy skansenie (ok. 300 m, ok. 2 minuty),
- przejazd pod wybraną wypożyczalnię kajaków (ok. 5 min),
- spływ kajakiem po Bugu. Kajaki oraz ich transport może zarezerwować w miejscowych wypożyczalniach kajaków na
trasie Wyszków – Brańszczyk (całkowity czas spływu około 2-3 godziny),
- przejazd do Wyszkowa (ok. 11 km, ok. 12 minut)
- obiad w jednej z restauracji Wyszkowie (ok. 60 minut),
- przejazd na parking przy ścieżce turystyczno-edukacyjnej przez Puszczę Białą (ok. 18 km, około 20 minut) GPS 52.681361, 21.592056,
- zwiedzanie ścieżki turystyczno-edukacyjnej przez Puszczę Białą (ok. 7 km, około 3 godz.),
- przejazd samochodem do OSW Nadleśnictwa Wyszków (ok. 18 km, czas przejazdu ok. 20 min.)
- kolacja we własnym zakresie.
NIEDZIELA:
- śniadanie w OSW Nadleśnictwa Wyszków (we własnym zakresie) i wykwaterowanie
- przejazd samochodem do Kuligowa na ulicę Krętą 4 do Skansenu w Kuligowie nad Bugiem (ok. 28 km, ok. 25 minut),
- zwiedzanie Skansenu w Kuligowie (ok. 30 minut),
- przejazd na parking przy Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin GPS - 52.442268, 20.678198,
- zwiedzenie Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz plenerowej wystawy ciężkiego sprzętu
wojskowego (40 minut),
- przejście do Centrum Edukacji Historycznej (dawny budynek prochowni) GPS - 52.437280, 20.676257 (ok. 800
m, ok. 7 minut),
- zwiedzanie Centrum Edukacji Historycznej (ok. 30 minut),
- przejście do Wieży Czerwonej - Tatarskiej (ok. 350 m, ok. 3 minut),
- zwiedzenie wieży i wystawy sprzętu wojskowego (ok. 20 minut),
- przejście do Frontu Modlin GPS - 52.439650, 20.662216 (ok. 1,3 km, ok. 15 minut),
- zwiedzenie podziemi we Froncie Modlin (40 minut),
- powrót na parking przy Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin (ok. 1,3 km, ok. 15 minut)
- zakończenie wyprawy

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie (lipiec 2021 r.)

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne
sprawdzenie niżej opisanych danych w poszczególnych obiektach
Skansen im. M. Żwirskiej w Brańszczyku
Informacje aktualne na grudzień 2021 r.

Godziny otwarcia:
• od 15 kwietnia do 15 października w godz. od 9:00-18:00
• od 16 października do 14 kwietnia w godz. od 10:00-15:00
Zwiedzanie terenu skansenu jest bezpłatne.
Zwiedzanie chat w skansenie z przewodnikiem tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na minimum jeden
dzień przed planowaną wycieczką po telefonem: 515 168 733.

Skansen w Kuligowie
Informacje aktualne na grudzień 2021 r.

Godziny otwarcia:
od 1 czerwca do 31 sierpnia: 11:00 – 17:00 od wtorku do niedzieli
od 1 września do 15 października: 11:00 – 17:00 sobota, niedziela i święta
tel. kontaktowy: 604 455 524
Cena biletu: normalny 10 zł, ulgowy 8 zł.
Spływ kajakowy – Brańszczyk
Informacje aktualne na grudzień 2021 r.

Wypożyczanie kajaków w Brańszczyku.
Koszty wypożyczenia kajaku – sobota i niedziela od 50 zł/dobę, koszt dowozu kajaków do Wyszkowa – ok. 50 zł.
Atrakcje turystyczne na terenie Twierdzy Modlin
Informacje aktualne na grudzień 2021 r.

•

Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, ul. Baśki Murmańskiej 156.
Otwarte: w weekendy w godz. 10-18, wt-pt 11-17
Obowiązują bilety wstępu – 12 zł normlany i 6 zł ulgowy.

•

Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197
Otwarte w weekendy 10-18, pon-pt 10-16
Obowiązują bilety wstępu – 13 zł normalny i 8 zł ulgowy

•

Wieża Czerwonej – Tatarska (wieża widokowa) – ul. gen. Bema 200
Otwarta w weekendy 10-18, pon-pt 10-16
Obowiązują bilety wstępu: 13 zł bilet normalny, 8 zł bilet ulgowy

•

FRONT MODLIN – Front Poligonalny z podziemnymi przejściami kontrminerskimi, ul. gen Bema 500,
Otwarty: w weekendy w godzinach 11-17, pon-pt 12-16
obowiązuje bilet wstępu: 12 zł/bilet normalny i 6 zł/bilet ulgowy.

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY
Stan wiedzy na 13.12.2021 r. dla 2 dorosłych osób:
Nocleg w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Nadleśnictwa Wyszków: adres: Leszczydół Nowiny, Leśników 27,
07-200 Wyszków: 65 zł/os. za miejsce w pokoju 2-osobowym, łącznie 260 zł,
(źr. https://wyszkow.warszawa.lasy.gov.pl/osrodek-szkoleniowo-wypoczynkowy#.Xo8mGW5uKUk )
bilety wstępu:
•

Skansen w Kuligowie: 10 zł/os bilet normalny, 8 zł bilet ulgowy. (źródło: konsultacje telefoniczna wrzesień 2020 r.)

•

Spływ kajakowy – wypożyczenie kajaków w miejscowych wypożyczalniach w Brańszczyku. Koszty
wypożyczenia kajaku – sobota i niedziela: 50 zł / dobę, koszt dowozu kajaków do Wyszkowa ok. 50 zł (źródło:

•

Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin – 12zł/os bilet normlany, 6zł/os bilet ulgowy (źródło:

konsultacje telefoniczne wrzesień 2020 r. oraz http://www.kajaki-bug.pl/cennik_noclegow_agroturystycznych.html )
https://twierdzamodlin.pl/zwiedzanie/turysci-indywidualni-zwiedzanie-samodzielne/ )

•

Centrum Edukacji Historycznej – 13zł/os bilet normlany, 8zł/os bilet ulgowy (źródło:

•

Wieża Czerwonej – Tatarska (wieża widokowa): 13zł/os bilet normlany, 8zł/os bilet ulgowy

https://twierdzamodlin.pl/twierdza-modlin-zaprasza-na-zwiedzanie-samodzielne/ )
(źródło: https://twierdzamodlin.pl/zwiedzanie/turysci-indywidualni-zwiedzanie-samodzielne/ )

•

FRONT MODLIN – Front Poligonalny z podziemnymi przejściami kontrminerskimi: 12zł/os bilet normlany,
6zł/os bilet ulgowy (źródło: https://twierdzamodlin.pl/zwiedzanie/turysci-indywidualni-zwiedzanie-samodzielne/)

Łącznie: 220 zł
Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu wynosi 480 zł dla dwóch osób (bez kosztów paliwa i
wyżywienia).

BEZPIECZEŃSTWO
- Odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pomoże to uniknąć przykrych i bolesnych wypadków
podczas pokonywania nierówności terenu
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i
kleszczami
- Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu
zdezynfekować.
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

MAPA

