WIELKI SZLAK LEŚNY
WYPRAWA 001
DLACZEGO TUTAJ?
BORAMI, LASAMI
NA KOCIEWIE,
KASZUBY I
POWIŚLE
Województwo pomorskie to
trzeci najbardziej zalesiony
teren Polski – lasy zajmują tu
ponad 36% powierzchni.
Jesteśmy na styku Borów
Tucholskich oraz Pobrzeża
Kaszubskiego, gdzie
największym kompleksem
leśnym jest Puszcza
Darżlubska.

Najstarszy Ogród
Dendrologiczny oraz
najdłuższa deska świata czy
dom do góry nogami to tylko
kilka atrakcji tej wycieczki.

Nr katalogowy: WSL2017001SZK
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
To wyprawa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich, którzy
chcą pogłębić swoją wiedzę o lasach, zobaczyć rzadkie okazy drzew oraz
ciekawostki związane z drewnem.
Czas wyprawy: 3 dni
Miejsce noclegów: Czarne k. Skórcza
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 5,5 km
Liczba km do przejechania łącznie: ok. 193 km
Rezerwacja: samodzielna
Obiekty wymagające rezerwacji:
1. Kwatera Myśliwska Czarne, Czarne 1, 83-220 Skórcz, tel. 58 582 47 62
e-mail: kontakt@kwateraczarne.pl
2. Arboretum Wirty, Wirty 3a, 83-224 Borzechowo, tel. 58 588 35 81,
kontakt: Jakub Piechowiak tel. 795 533 762
3. Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, ul. Szymbarskich
Zakładników 12, 83-323 Szymbark, tel. 58 684 69 33, e-mail:
booking@cepr.pl
Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 15 do 30

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY
DZIEŃ I:
- zakwaterowanie w Kwaterze Myśliwskiej Czarne
[http://www.kwateraczarne.pl/]
Oczar Wirginijski
- spacer brzegiem jeziora Czarne Północne, stanowiącego początek jezior
Kociewskich (długość ok. 3 km, czas przejścia ok. 1 h)
- kolacja w Kwaterze Myśliwskiej Czarne
- nocleg w Kwaterze Myśliwskiej Czarne
SOBOTA:
- śniadanie w Kwaterze Myśliwskiej Czarne
- przejazd do Arboretum Wirty w Wirtach [http://www.arboretumlesne.gdansk.lasy.gov.pl/] (ok. 25 km, czas
przejazdu 30 min) – najstarszego w Polsce leśnego ogrodu dendrologicznego założonego w 1869 r. (czas zwiedzania ok.
2 h)

- przejazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku [https://cepr.pl/] (ok. 30 km, czas przejazdu
autokarem ok. 40 min)
- Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, możliwość obejrzenia najdłuższej deski świata,
Domu Sybiraka czy największego fortepianu świata. Dostępne są również inne atrakcje, tj.: możliwość nauki
kaszubskich nut, wypieku chleba oraz wybijania monet, odwiedzenie parku linowego, placu zabaw, mini zoo oraz
przejazd wozami drabiniastymi (czas zwiedzania ok. 2 godzin)
- obiad w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
- przejazd na parking przy szlaku na Wieżycę (ok. 2 km, czas przejazdu ok. 5 min)
- przejście do wieży widokowej „Wieżyca” i powrót (ok. 1,5 km, czas przejścia ok. 45 min)
- przejazd do Kwatery Myśliwskiej Czarne (ok. 77 km, czas przejazdu ok. 1h 20 min)
DZIEŃ III:
- śniadanie w Kwaterze Myśliwskiej Czarne
- przejazd pod Zamek w Gniewie (ok. 29 km, czas przejazdu ok. 40 min)
- zwiedzanie zamku w Gniewie (czas zwiedzania ok. 2 godz.)
- przejazd do Zamku w Kwidzynie (ok. 25 km, czas przejazdu ok. 30 min)
- zwiedzanie Zamku w Kwidzynie wraz z wystawą przyrodniczą (czas zwiedzania ok. 2 godz.)
- przejazd do Ogrodu Dendrologicznego w Leśnictwie Miłosna (ok. 5 km, czas przejazdu ok. 10 min)
- zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna (do przejścia ok. 1 km, ok. 30 min)
- obiad w Miłosnej
- powrót do domu

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW
źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie oraz telefoniczne. ostatnia aktualizacja czerwiec 2020 r.

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji w poszczególnych obiektach.
Arboretum Wirty w Wirtach
•

godziny otwarcia codziennie w godzinach:
styczeń, luty, listopad, grudzień – 9:00 – 16:00;
marzec, październik – 9:00 – 17:00;
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – 9:00 – 20:00

•

Przewodnik dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

•

ceny biletów: normalny 5 zł, ulgowy 2 zł, zwiedzanie grupowe z przewodnikiem po zgłoszeniu z min. trzydniowym
wyprzedzeniem: bilet normalny 6 zł, ulgowy 2 zł. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem dla min 10 osób i mak. 30
osób.

•

do dyspozycji duży bezpłatny parking
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku

•

ceny biletów: 20 zł/os. (grupa od 25 os.), turysta indywidualny 25 zł/os.

•

dla grup powyżej 25 os. przewodnik gratis, przewodnik dla grup obcojęzycznych 150 zł

•

możliwość skorzystania z innych atrakcji, które można znaleźć na stronie internetowej CEiPR w Szymbarku

•

do dyspozycji punkt gastronomiczny i duży płatny parking (30 zł/autokar, 15 zł/bus i 10 zł/auto osobowe)

Wieżą widokowa „Wieżyca”
•

ceny biletów: bilet normalny - 9 zł, młodzież do lat 16 - 7 zł, dzieci do lat 6 za darmo

•

Parking płatny: 5 zł/samochód osobowy, 10 zł/bus, 20 zł/autobus (konsultacja w terenie w 2019 rok)

•

Na wieżę można wejść codziennie (poza sezonem zimowym!) od godziny 9:00 do 20:00
Zamek w Gniewie

•

ceny biletów (wliczona usługa przewodnika): normalny 15 zł/os., ulgowy 10 zł/os., rodzinny 40 zł

•

zwiedzanie wtorek - piątek 9:30 ; 11:00;12:30; 13:30;14:30 ; 15:30 w grupie max 12 os

•

zwiedzanie sobota - niedziela 10:00; 11:00;12:00;13:00; 14:00 ; 15:000 ;16:00

•

zwiedzanie zamku jedynie z przewodnikiem o wyznaczonych godzinach

•

Informacja turystyczna czynna: od 01.04.2019 - 31.10.209 w godzinach 9:00 - 16:00
Zamek w Kwidzynie

•

ceny biletów: normalny 18zł/os., ulgowy 14 zł/os., Wysokość opłat jednorazowego wstępu do Zamku w Kwidzynie
na trasę po dziedzińcu zamku i wnętrzach z audioprzewodnikiem

•

W poniedziałki zamek w Kwidzynie jest nieczynny

•

Każdy wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu do muzeum. Obowiązuje opłata w wysokości 6 zł za wypożyczenie
audioprzewodnika

•

Godziny otwarcia:
- sezon letni (1.05 - 30.09): godz. otwarcia wystaw 10:00-18:00, godz. otwarcia kasy 9:00-15:00
- sezon zimowy (1.10 - 30.04): godz. otwarcia wystaw 10:00-17:00, godz. otwarcia kasy 9:00-14:30

Ogród Dendrologiczny Miłosna
•

Ogród powstał w 1996 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Kwidzyn i władz powiatu kwidzyńskiego, zarówno dla
społeczności lokalnej jak i turystów. Park utworzono jako miejsce do wypoczynku i rekreacji, gdzie podczas
przyjemnego spaceru można zapoznać się z florą z całego świata. Do Ogrodu może przyjść każdy, bez względu na
wiek. Przestrzeń parku została podzielona na poszczególne kwatery, w którym zostały posadzone krajowe i
egzotyczne gatunki drzew i krzewów. W jego centralnej części jest usytuowana wiata, gdzie można odpocząć i za
zgodą leśniczego rozpalić ognisko. Kolekcja Ogrodu jest systematycznie powiększana o nowe gatunki drzew i
krzewów.

•

Zwiedzane codziennie od 7:00 aż do zmierzchu

•

Wstęp do Ogrodu dla zwiedzających jest bezpłatny

•

Udostępnienie ogrodu na spotkania zorganizowane powiązane z korzystaniem z wiat są możliwe tylko za zgodą
Nadleśniczego. Jednakże w ogrodzie mogą obywać się tylko spotkania służące celą edukacyjnym i społecznym.
Ogród nie jest udostępniany na różnego rodzaju imprezy o charakterze integracyjnym. Kontakt: Monika
Wudarczyk: monika.wudarczyk@gdansk.lasy.gov.pl, tel. 55 261 69 66

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY
Stan wiedzy na 16.06.2020 r. dla 2 dorosłych osób:
•

Nocleg w Kwaterze Myśliwskiej Czarne 150 zł/dobę za pokój 2-osobowy, łącznie 300 zł. (źr.
http://www.kwateraczarne.pl/cennik)

- bilety wstępu:
•

Arboretum Wirty w Wirty – 5 zł/os. (źr.
http://www.arboretumlesne.gdansk.lasy.gov.pl/cennik#.Xd4vDldKiMo)

•

Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku – 25 zł/os. (źr.
https://cepr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=145)

•

Parking przy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (sam. osobowy) – 10 zł (źr. https://cepr.pl/)

•

Wieża widokowa „Wieżyca” – 9 zł/os. (źr. https://www.dzieckowpodrozy.pl/wiezyca-wieza-widokowagodziny-otwarcia-ceny/)

•

Parking przy wieży widokowej „Wieżyca” – 5 zł (źr. wizyta terenowa lipiec 2019)

•

Zamek w Gniewie – 15 zł/os. ( źr. https://www.zamek-gniew.pl/oferta/zwiedzanie-zamku)

•

Zamek w Kwidzynie – 18 zł/os. (źr. http://zamek.kwidzyn.pl/bilety)

•

Ogród Dendrologiczny Miłosna - bezpłatnie

Czyli łącznie: 159 zł
Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu wynosi 459 zł dla dwóch osób (bez kosztów paliwa i
wyżywienia).
Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu dla grupy 15 osobowej wynosi ok. 4560 zł (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.

