7-10 września 2017 r. - Rajd z Białorusinami
"Wszystkie drogi prowadzą do Chełma"
PROGRAM RAJDU
7 września 2017
11:00–18:00 – przejazd Rowerzystów na rowerach z Przejścia Granicznego
w Sławatyczach do Włodawy* - zwiedzanie Zespołu Synagogalnego, następnie
przejazd do Okuninki – krótka rekreacja na działce u Janusza Sz., przejazd szlakiem
Green Velo do miejscowości Rudka (dystans około 75 km). Rowerzystom będzie
towarzyszył samochód techniczny i piloci.
(*) – punkt programu będzie realizowany w zależności od czasu przekroczenia
granicy przez Rowerzystów z Brześcia.
18:00–19:00 – zakwaterowanie w Świetlicy Środowiskowej w Rudce, odpoczynek
i przejazd do Rudy Opalin (dystans około 5 km). W Rudce nocleg będzie na
materacach szkolnych w śpiworach.
19:00–20:30 – obiadokolacja przy ognisku u Sołtysa w Przystani Rowerowej.
20:30–22:00 – przejazd do Rudki na nocleg oraz Nocny Rajd rowerowy dla osób
chętnych. Kamizelki odblaskowe i oświetlenie obowiązkowe.
8 września 2017
7:00–8:00 – śniadanie w Świetlicy Środowiskowej w Rudce; pakowanie bagaży na
samochód, który odwiezie je do MOSIR-u w Chełmie.
8:00–12:00 – Rajd rowerowy po gminie Ruda Huta trasą: Rudka – Hniszów –
Świerże – Żalin – Brzeźno – Żalin – Ruda Huta (dystans około 35 km). Trasa pełna
niespodzianek.
MAPA TRASY <<<
12:00–12:45 – spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół oraz Wójtem gminy Ruda
Huta.
12:45–13:30 – gorący poczęstunek w Zespole Szkół, w Rudzie Hucie.
13:30–15:00 – przejazd do Chełma trasą: Ruda Huta – Karolinów – Stańków –
MOSIR w Chełmie (trasa około 20 km).
15:00–16:30 – obiad w Barze Ambrozja, zakwaterowanie.
16:30–17:30 – zwiedzanie Podziemi Chełmskich.
17:30–20:00 – przejazd do Parku Wodnego, rekreacja w Chełmskim Aqua Parku.
20:00–22:00 – przejazd do MOSIR-u na nocleg, kolacja – katering.
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9 września 2017
7:00–8:00 – śniadanie (katering) w MOSIR, przygotowanie do Rajdu rowerowego.
8:00–14:30 – Rajd trasą: Chełm (MOSIR) – Kopalnia Kredy – Kamień – Kumów
Plebański – Wierzchowiny – Depułtycze – Zalew Żółtańce – Pokrówka – Górka
Chełmska (dystans około 55 km).
Atrakcje na trasie: Kopalnia Kredy, zabytkowy Kościół, Laboratoria PWSZ, Zalew
Żółtańce, Wieża widokowa (dzwonnica); degustacja sernika przy kawie, herbacie,
lodach w Kawiarence „Na Górce”.
MAPA TRASY <<<
14:30–18:30 – przejazd do Ambrozji na obiad, czas wolny np.: na odpoczynek,
zakupy, przygotowanie do Imprezy Integracyjnej.
18:30–22:00 – przejazd i uczestnictwo w Imprezie Integracyjnej w Janowie (w
Świetlicy Środowiskowej) Rowerzystów z Chełma i Brześcia przy ognisku, muzyce,
tańcach, beczce piwa regionalnego i wiejskim jadle, także z myślą o Wegetarianach.
22:00–22:30 – przejazd na nocleg do Chełma (MOSIR) Białorusinów oraz
pozostałych uczestników Imprezy Integracyjnej.
10 września 2017
8:00–10:00 – śniadanie (katering) w MOSIR, wykwaterowanie, pakowanie rowerów
na przyczepę, pożegnanie Rowerzystów z Brześcia.
10:00 – przejazd busem na Przejście Graniczne do Sławatycz.
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