WIELKI SZLAK LEŚNY
WYPRAWA 006
TAM GDZIE WARTA TOCZY
WODY SWE…
Nr katalogowy: WSL2018006SEN
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DLACZEGO TUTAJ?
Najstarsze arboretum w
Polsce; Lech, Czech i Rus –
najbardziej znane dęby
rogalińskie, duch Białej Damy
oraz egzotyka eksponatów
Arkadego Fiedlera to tylko
kilka atrakcji tej wycieczki.

To wyprawa dla osób ceniących spokój oraz dla wszystkich,
którzy chcą poczuć jak to „drzewiej bywało” i pospacerować
wśród najstarszych dębów w Polsce.
Czas wyprawy: 3 dni
Miejsce noclegów: Leśny Ośrodek Szkoleniowy Puszczykowo
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 17,5 km
Liczba km do przejechania łącznie: ok. 85 km
Rezerwacja: samodzielna
Obiekty wymagające rezerwacji:
1. Leśny Ośrodek Szkoleniowy Puszczykowo, ul. A. Wodziczki 3, 62-040
Puszczykowo, tel. (61) 8-194-647, puszczykowo@poznan.lasy.gov.pl
Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 2 do 6

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY
PIĄTEK:
- zakwaterowanie w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
[http://www.puszczykowo.lasy.gov.pl]
- przejazd autem na parking Wielkopolskiego Parku Narodowego przy
miejscu odpoczynku „Osowa Góra” (ok. 7 km, czas przejazdu ok. 15 min),
- spacer szlakiem czerwonym na pd-zach, początek spaceru przy głazie
Zamoyskiego (tuż przy parkingu), dalej szlak prowadzi obok Studni
Napoleona oraz jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego (Kociołek,
Skrzynka i największego – Góreckiego z Wyspą Zamkową, na której
znajdują się ruiny neogotyckiego zameczku Potockich). Przy obszarze
ochronnym Grabina i głazie F. Jaśkowiaka kierujemy się w prawo
szlakiem niebieskim i wracamy na Osową Górę (czas spaceru ok. 3 h, do
przejścia ok. 10 km – pętlą)
- spacer z parkingu w przeciwną stronę – na pn-wsch na Górę
Pożegowską z wieżą widokową - podziwianie panoramy Wielkopolskiego
Parku Narodowego, Mosiny i okolicznych miejscowości (czas ok. 30 min,
do przejścia 1 km – pętlą do parkingu)
- powrót z parkingu do LOS Puszczykowo (ok. 7 km, czas przejazdu ok. 15
min)
- kolacja w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
- nocleg w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie

SOBOTA:
- śniadanie w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
- przejazd do Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie (3 km, czas przejazdu ok. 10 min)
- wizyta w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie [http://www.fiedler.pl] - muzeum
poświęcone życiu i twórczości podróżnika Arkadego Fiedlera, w którym znajduje się m.in. ciekawa wystawa Dywizjon
303, natomiast wokół Muzeum rozciąga się Ogród Kultur i Tolerancji, w którym można podziwiać m.in. replikę
żaglowca Krzysztofa Kolumba „Santa Maria” (skala 1:1) (czas zwiedzania ok. 1-1,5 h)
- przejazd do m. Krajkowo Folwark na niewielkie miejsce postoju pojazdów przy podleśniczówce Krajkowo, (ok. 18
km, z tego ok. 3 km drogą gruntową, mijając Karczmę Podkowa Leśna, aż do Kapliczki Potockich we wsi Krajkowo przy
podleśniczówce, czas przejazdu ok. 30 min)
- przejście czerwonym szlakiem od kapliczki Potockich w stronę Rezerwatu Krajkowo. Szlak prowadzi gruntową drogą
przez miejscowość Krajkowo, następnie drogą wśród pól i łąk, gdzie dochodzi do lasu i granic Rezerwatu Krajkowo
(rez. krajobrazowy – chroniący starorzecza rzeki Warty, rozległe łąki, skupiska starych pokaźnych rozmiarów dębów
oraz miejsce bytowania wielu gatunków ptaków, także tych rzadkich jak bielik, kania, czapla czy czajka) i ostoi
zwierzyny. W tym miejscu przygotowane jest małe miejsce odpoczynku z ławkami. Powrót tą samą drogą (czas spaceru
ok. 1 godz., do przejścia ok. 4 km).
- obiad w Krajkowie lub okolicy (ew. przejazd autem)
- przejazd do Rogalina (ok. 18 km, czas przejazdu autem ok. 25 min)
- zwiedzanie Pałacu Raczyńskich w Rogalinie - jednego z najbardziej reprezentacyjnych pałaców w Wielkopolsce,
wybudowanego w stylu barokowym, otoczonego rozległym parkiem łączącym w sobie ogród francuski z parkiem
angielskim płynnie przechodzącym w nadwarciańskie łęgi (do zwiedzania: pałac, galeria obrazów, gabinet londyński i
galeria antenatów, powozownia, park i ogród). Tu także słynne Dęby Rogalińskie – największe w Europie skupisko
drzew tego gatunku, najsłynniejsze, o imionach LECH (6,33 m obwodu), CZECH (7,35 m obwodu, niestety martwy od
1992 roku) i RUS (9,15 m obwodu, aktualnie najgrubszy w rogalińskiej dąbrowie) oraz DĄB EDWARDA (6,18 m
obwodu), które rosną nieopodal pałacu (do przejścia ok. 1,5 km, czas zwiedzania ok. 3 godz.)
- powrót do Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie (ok. 10 km, czas przejazdu autem ok. 20 min)
- kolacja w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
NIEDZIELA:
- śniadanie w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
- wymeldowanie z Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie
- przejazd do Kórnika (ok. 22 km, czas przejazdu ok. 30 min)
- zwiedzanie zamku w Kórniku – jednego z najbardziej znanych zamków w Polsce z legendarną Białą Damą, możliwość
zwiedzania Muzeum i Powozowni (czas zwiedzania ok. 2 h)
- zwiedzanie Arboretum Kórnickiego należącego do Instytutu Dendrologii PAN najstarszego i najbogatszego w gatunki
arboretum w Polsce – zebrano tutaj bogatą kolekcję drzew i krzewów pochodzących z umiarkowanej strefy półkuli
północnej. (do przejścia ok. 1 km, czas zwiedzania ok. 1,5 h)
- obiad w jednej z kilku restauracji na kórnickim rynku i w jego bliskiej okolicy.
- zakończenie wyprawy

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 kwiecień 2021 r.

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne
sprawdzenie niżej opisanych informacji w poszczególnych obiektach
Parking przy miejscu odpoczynku Wielkopolskiego Parku Narodowego Osowa Góra
• parkomat: samochody osobowe – postój do 2 godzin: 5 zł, postój całodzienny: 7 zł.
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie
• bilety wstępu: normalny – 11 zł, ulgowy – 10 zł; przewodnik po Muzeum – 50 zł
• godziny otwarcia: w okresie wiosenno-letnim muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: od 9 do 18; w
sezonie jesienno-zimowym muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: od 10 do 15

Pałac Raczyńskich w Rogalinie
•
•
•
•

•
•

bilety wstępu (pałac, galeria obrazów, gabinet londyński i galeria antenatów, powozownia): normalny – 35 zł, ulgowy
– 25 zł (wejście bezpłatne dla wszystkich we wtorki)
UWAGA: Liczba biletów do pałacu oraz przewodników na dany dzień jest ograniczona, co może oznaczać brak
możliwości wejścia do pałacu i oprowadzania.
park udostępniony jest bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia: maj, czerwiec, lipiec, sierpień w godz. 09:00 - 20:00;
marzec, kwiecień, wrzesień oraz 1-15 października w godz. 09:00 - 18:00; 16-31 października , listopad, grudzień,
styczeń, luty od 09:00 do 16:00
czynne:
2 styczeń – 31 maja – wtorek-niedziela od godz. 09:00 do 16:00;
1 czerwca – 31 sierpnia – wtorek-niedziela od godz. 10:00 do 17:00;
1 września – 31 grudnia – wtorek-niedziela od godz. 09:00 do 16:00;
nieczynne: poniedziałki oraz 1 stycznia, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek
Wielkanocny, Boże Ciało, 1 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia
parking: bezpłatny parking dla autokarów i samochodów osobowych zlokalizowany jest wzdłuż drogi 431, parking
„Majątku Rogalin” usytuowany wzdłuż zabytkowej alei kasztanowców (płatny)
Zamek w Kórniku

• bilety wstępu: normalny - 17 zł, ulgowy (m.in. dzieci, młodzież, renciści, emeryci) – 9 zł. W cenę biletu wliczone jest
zwiedzanie pomieszczeń zamkowych oraz powozowni (czynna od 1 maja do 30 września w godz. 11:00-16:00).
• godziny otwarcia:
od 1 stycznia do 28 lutego – nieczynne;
od 1 marca do 30 kwietnia: od wtorku do niedzieli: 10.00-16.00 ,
od 1 maja do 30 września: od wtorku do niedzieli: 10.00-17.00,
od 1 października do 15 grudnia: od wtorku do niedzieli: 10.00-16.00;
od 17 do 31 grudnia – nieczynne.
• w poniedziałki muzeum nieczynne w dni wolne od pracy w roku 2020 Muzeum dostępne jest według harmonogramu:
3 kwietnia Wielka Sobota – nieczynne
4 kwietnia Niedziela Wielkanocna – nieczynne
5 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny – 10:00-16:00
1-3 maja Święto Pracy, Dzień Flagi, Trzeci Maja – 10:00-16:00
3 czerwca Boże Ciało – 10:00-16:00
15 sierpnia Wniebowzięcie NMP – 10:00-16:00
1 listopada Wszystkich Świętych – nieczynne
11 listopada Święto Niepodległości –nieczynne
Uwaga: kasa biletowa mieści się wewnątrz Zamku, zaraz przy wejściu. Ostatnie bilety sprzedawane są 45 minut przed
końcem zwiedzania. Prosimy uwzględnić to planując wejście.
Arboretum w Kórniku
•
•

•
•

bilety wstępu: normalny – 10 zł, ulgowy (dzieci w wieku szkolnym, studenci, osoby niepełnosprawne, opiekun osoby
niepełnosprawnej, emeryci i renciści)– 7 zł
godziny otwarcia:
dni robocze
weekendy
wt.-pt.
i święta
maj – czerwiec

10-19

10-19

kwiecień, lipiec – wrzesień

10-18

10-18

październik

10-17

10-17

listopad – marzec
10-16
10-16
parking: na terenie Arboretum brak; w pobliżu (płatne): na podzamczu (samochody osobowe) lub 400 m dalej –
Prowent (5 min. pieszo).
Toaleta: bezpłatna (tylko w maju) na terenie Arboretum, płatna (2 zł) w pobliżu wejścia do Arboretum
Więcej informacji o atrakcjach w okolicy: Informacja Turystyczna PLOT; Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań
tel.: +48 61 852 61 56, e-mail: it@plot.poznan.pl; www.it.poznan.travel.

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY
stan wiedzy na dzień 15.04.2021 r. dla 2 osób dorosłych:
- nocleg w LOS Puszczykowo: 190 zł dla 2 osób, pokój ze śniadaniem w cenie/noc, czyli łącznie 380 zł (źródło: informacja
telefoniczna z dnia 16.04.2021 r.)

- atrakcje
•

parking przy miejscu odpoczynku WPN Osowa Góra: 7 zł/dzień (źródło: wizyta w terenie w dniu 08.08.2019 r.)

•

parking przy Zamku w Kórniku: 10 zł/dzień (źródło: wizyta w terenie w dniu 08.08.2019 r.)

•

Muzeum Arkadego Fiedlera – 11 zł/os. bilet normalny (źródło: http://www.fiedler.pl/sub,pl,ceny-biletow.html)

•

Pałac Raczyńskich w Rogalinie – 35 zł/os. bilet normalny na karnet obejmujący Pałac, Galerię obrazów,
Gabinet londyński i galeria antenatów oraz Powozownię, dodatkowo wtorki bezpłatne dla wszystkich chętnych
(źródło: https://rogalin.mnp.art.pl/strona/zwiedzanie/zwiedzanie-bilety-sciezki-zwiedzania)

•

Zamek w Kórniku – 17 zł/os. bilet normalny (źródło: http://www.bkpan.poznan.pl/zamek-w-korniku/zwiedzanie/ )

•

Arboretum w Kórniku – 10 zł/os. bilet normalny (źródło: http://www.idpan.poznan.pl/informacje-turystyczne )

Czyli łącznie za bilety wstępu dla 2 osób (bez zniżek i przewodników): 163 zł
Budżet potrzebny na zakwaterowanie, parkingi oraz bilety wstępu wynosi 543 zł dla dwóch osób dorosłych
nieposiadających ulg (bez kosztów wyżywienia i przejazdów).

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

