TERENOWY RAJD AMATORÓW KOLARSTWA I TURYSTYKI
TRASY PIESZE

TRASA PIESZA „TRAKT SMOKA”
Trasa A – łatwa, po mieście
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz
Godzina wyjścia: 14.30
Czas przejścia: ok. 2 godz.
Przebieg trasy: ul. Klasztorna, (kościół NPNMP), ul. Garncarska (II LO), ul. Świdnicka (kościół
MMK + Św. Trójcy), ul. Daszyńskiego (kaplica Sadebecków), ul. Piłsudskiego, ul. Wrocławska, ul.
Bohaterów Getta, ul. Spacerowa, Planty od ul. Prochowej, Wał Szwedzki (wieża ciśnień), ul.
Pocztowa, ul. Sienkiewicza (basen kryty, Willa Bergera), ul. Kolejowa, ul. Strumykowa, OSiR –
META
NORDIC WALKING – TRASA PIESZA 10 KM
Trasa B - łatwa urozmaicona
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz
Godzina wyjścia: 13.00
Czas przejścia: ok. 3 godz.
Przebieg trasy: ul. Świdnicka - kościół Maryi Matki Kościoła i kościół Św. Trójcy, przejście do ul.
Pocztowej, wejście do parku, wzdłuż murów obronnych, wieża ciśnień, przejście przez ul.
Krasickiego, do Willi Radość Marty, kaplica przy ul. Młyńskiej, planty przy ul. Prochowej i Bat.
Chłopskich, przejście przez ul. Ząbkowicką, planty przy ul. Piłsudskiego, przejście przez ul. Boh.
Getta, ul. Wrocławska, ul. Poprzeczna, kościół NPNMP, ul. Garncarska, ul. Klasztorna, ul.
Piłsudskiego, kaplica Sadebecków, przejście przez ul. Daszyńskiego, ul. Piłsudskiego, park im.
Sybiraków i obelisk poświęcony Sybirakom, ul. Świdnicka, ul. Złota, ul. Ciepłownicza (WSSEpodstrefa Dzierżoniów), ul. Kilińskiego, za bazą PKS- kierunek lasek, pomnik zamordowanych
więźniów wojennych, filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, droga polna kierunek OSiR META
TRASA PIESZA 25 KM
Trasa C- trudna, dla wytrwałych turystów
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz
Godzina i miejsce wyjazdu autokaru: 9.00, parking przy DOK-u
Godzina i miejsce powrotu autokaru: 16.00, parking przy Leśnym Dworku w Bielawie
Powrót indywidualny: pętla autobusowa ul. Nowobielawska w Bielawie, linia nr 1 i 2
Czas przejścia: ok. 7 godz. Uczestnicy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w punkcie zgłoszeń
(najpóźniej 15 min. przed godz. odjazdu autokaru). Udają się następnie na miejsce zbiórki, skąd pod
opieką przewodnika nastąpi wyjazd na miejsce startu w Kamionkach. Dojazd: Kamionki Dolna
(przystanek autobusowy linii nr 15)
Przebieg trasy: droga w kierunku kościoła, żółty szlak na Starą Jodłę, dalej żółtym szlakiem na
Wielką Sowę, przejście na czerwony szlak i dojście do Przełęczy Jugowskiej, zejście zielonym
szlakiem do szosy (kierunek Kamionki), dalej szosą do rozwidlenia ze szlakiem, przejście na niebieski
szlak i dojście do Trzech Buków, zejście niebieskim szlakiem do Leśnego Dworku w Bielawie przejazd autokaru na OSiR – META

