
 

 
Ramowy program  

III Edycji Rajdu Rowerowego „Mazurskie Fortyfikacje”  
22-24 kwietnia 2016r. 

 
 

DZIEŃ I (piątek) 
 

22. 04. 2016. - Przyjazd uczestników do wybranych obieków w Wilkasach, Giżycku, Łękuku, 
zakwaterowanie i pobranie mapek z trasami oraz numerów startowych. 
 
15:30  start Giżycko przy Moście Obrotowym wraz z przewodnikiem. 
 
Trasa A  Długość 7 km ( rodzice z małymi dziećmi )  
Giżycko port  1,5 km  oraz odcinek Pieczonki-Kruklanki  5,5 km 
Na pozostałej części trasy  transport ( bus +przyczepa na rowery) 
 
Trasa B  Długość trasy około 34 km 
 Giżycko-Sulimy-Kożuchy Wielkie –Pieczonki  -Kruklanki- Sołdany- Sulimy-Giżycko 
 
Trasa C dla indywidualistów około 40- 50 km 
 
20: 00 Powrót do miejsc noclegowych  
   
21 :00 Rozpoczęcie nocnego zwiedzania Twierdzy Boyen (po zwiedzaniu ognisko i kiełbaski  na 
terenie Twierdzy).  
 
24:00  Powrót do miejsc noclegowych.   
 
 
 

                                                             DZIEŃ 2 (sobota) 
23.04.2016    

 
9:30 OFICJALNE OTWARCIE III EDYCJI RAJDU „MAZURSKIE FORTYFIKACJE” w amfiteatrze  
         w Wilkasach 
 
9:50 Start na trasy. 
 
Trasa A Długość Trasy 11,5 km ( rodzice z małymi dziećmi )  
Wilkasy – Wilkaski   2,5   km    Jeziorko – Orło   4 km   Knis- Krzyżyny 5 km 
 
Od 17 :00  Kanał Kula- Wilkasy - Rejs statkiem 



Na pozostałej części trasy  transport ( bus +przyczepa na rowery) 
 
 
 
Trasa B  Długość Trasy około 45 km 
 
Wilkasy- Wilkaski-Szczybały Giżyckie – Jeziorko – Orło – Knis-Krzyżany- Ryn-Stara Rudówka –
Monetki – Staropole – kozin –Kanał Kula ( dalej statkiem do Wilkas) 
 
Trasa C przeznczona dla indywidualistów około 80-100 km 
Trasę tę uczestnicy pokonują we własnym zakresie, własnym tempem odwiedzając sugerowane 
przez organizatorów obiekty za które będzie punktacja. W tej grupie oprócz odpowiedniego 
przygotowania należy mieć aparat fotograficzny lub telefon z aparatem ponieważ punkty, które 
bedzie trzeba odwiedzić należy udokumentować wykonując zdjęcie na tle obiektu !! 
Uczestnicy tej trasy otrzymają mapki z zaznaczonymi obiektami i legendę co mają odwiedzić, 
sfotografować i odszukać. Ponieważ do punktów zaznaczonych przez organizatora można dotrzeć 
różnymi trasami stąd widełki w kilometrówce. Organizatorzy tej grupie również zapewniają rejs 
statkiem pod warunkiem zaokrętowania się do godz. 17:00 Kanał Kula-Wilkasy. 
 
Około 17: 00 początek rejsu na trasie Kanał Kula- Wilkasy AZS 
Powrót do hoteli i odpoczynek. 
 
20 :00 Autokar zabiera uczestników  z Hoteli i przewozi na  wspólną imprezę z kolacją oraz 
atrakcjami. 
 
 
 

DZIEŃ 3 (niedziela) 
 
24.04.2016 
 
10 : 00 Start z placu przy Moście Obrotowym. 
  
Trasa A Transport z Hoteli  do Muzeum Indian w Spytkowie i  z powrotem 
 
Trasa B  około 25 km  Giżycko-Sulimy- Spytkowo (Muzeum Indian)- Pieczarki-Świdry-Giżycko 
 
Trasa C  około 40 km. Giżycko-Sulimy- Spytkowo (Muzeum Indian)- Kolonia Pozezdrze -  Pieczarki-
Świdry-Giżycko 
 
W Muzeum Indian uczestnicy własnoręcznie wyrabiają i wypiekają bułki- czas około2 h. 
 
13 :30 Oficjalne zakończenie rajdu na terenie Muzeum Indian w  Spytkowie.  
             Rozlosowanie nagród wśród uczestników. 
 
 
 
 
 
 


