SPACER z MAPĄ po MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
OPIS TRASY:
Trasa przebiega po drogach i ścieżkach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Ze startu (pod wiatą turystyczną) kierujemy się na południe Traktem Napoleońskim w kierunku
skrzyżowania dróg z kapliczką (Punkt Kontrolny nr 2 – PK 2). Następnie kierujemy się w
kierunku wschodnim. Za PK 3 skręcamy w pierwszą ścieżkę w prawo (ze szlabanem). Po
dotarciu do PK 5, dalej poruszamy się do końca trasy według żółtych znaków trasy rowerowej.
OPIS TRASY część I:
START: wiata turystyczna przy skrzyż. ul. Pożaryskiego i Traktu Napoleońskiego (0,0 km)
PK 1 Drewniany słupek (przy szlabanie na bocznej drodze) z biało-czerwoną tabliczką z
numerem 32. Słupek jest oznakowaniem trasy Zielonego Punktu Kontrolnego – ZPK. (0,15 km)
- Za pomocą perforatora na słupku przedziurkuj kratkę nr 1 w karcie startowej.
PK 2 Mała kapliczka na skrzyżowaniu dróg. (0,55 km)
- Ile obrazków ze świętymi umieszczono w kapliczce?
PK 3 Skrzyżowanie dróg i linii energetycznej. (0,90 km)
- Jaka liczba widnieje na drewnianym słupku trasy biegowej Dzielnicy Wawer?
PK 4 Róg ogrodzenia terenów działkowych. (1,34 km)
- W jakim kolorze jest mata wisząca na ogrodzeniu?
PK 5 Słupek (ZPK) z numerem 48 na skrzyżowaniu dróg w młodym lesie. (2,13 km)
- Za pomocą perforatora przedziurkuj kratkę nr 5.
PK 6 Słupek na rozwidleniu ścieżek ze znakami szlaków rowerowych. (2,56 km)
- Ile jest tabliczek na słupku z napisem „3 km”?
PK 7 Wiata turystyczna nad Czarnym Stawem (w renowacji). (3,50 km)
- Ile poziomych szczebli ma drabinka urządzenia siłowni plenerowej po wsch. stronie wiaty?
Miejsce na odpoczynek (ognisko).
Zad. 1 Jaki kolor ma szlak rowerowy zaczynający się na skrzyżowaniu dróg obok startu?
Zad. 2 Ile wysepek zaplanowali budowniczowie renowacji Czarnego Stawu?
PK 8 Słupek ZPK z nr 47 (na szczycie górki przy ścieżce) (3,60 km)
- Za pomocą perforatora przedziurkuj kratkę nr 8
PK 9 Symboliczna mogiła nieznanego żołnierza II wojny światowej (za szlabanem). (4,53 km)
- Ile symboli krzyża widocznych jest na mogile?
PK 10 Skrzyżowanie dróg (pod linią energetyczną) ze znakami szlaków rowerowych. (5,50 km)
- Ile sylwetek kolarzy widnieje na widocznych znakach?
META Wiata turystyczna (ze startem) (6,2 km)
Zad. 3 Ile znaków rowerowych MTB w kolorze czarnym znajduje się między PK 10, a metą?

