
TRASA 1 

„Przez Jastrząb, dookoła Zalewu Porajskiego”


PRZEBIEG TRASY 

SP-Bikes Jastrząb - Ośrodek Leśna Radość - Kuźnica Stara - Masłońskie - Poraj - SP-Bikes 
Jastrząb 









CZAS: ok. 1h 30	 DYSTANS: 22 km	 PRZEWYŻSZENIA: 50 m	 


TRUDNOŚĆ: 1	 	           


START I META: SP-Bikes sklep, serwis, wypożyczalnia rowerów - Jastrząb


NAWIERZCHNIA

- Asfalt 9 km

- Drogi szutrowe 6 km

- Drogi leśne 7 km 


ZALECANY ROWER: górski, trekkingowy


ODCINKI Z BUTA: brak


UWAGA NA:


- przejazdy przez drogę powiatową w Masłońskim i Jastrzębiu 


OPIS TRASY


- Start z serwisu, sklepu, wypożyczalni rowerów SP-Bikes w Jastrzębiu

- Ulicą Wojska Polskiego dojeżdżamy do ulicy 19 stycznia <<0,9 km  skręt w lewo>>

- Ulicą 19 stycznia dojeżdżamy aż do lasu, gdzie skręcamy w lewo w utwardzoną drogę szutrową 

<<3,11 km>>

- Podążmy drogą szutrową aż do przejazdu przez drogę powiatową w kierunku ośrodka Leśna 

Radość <<7,9 km>> (Jadąc drogą szutrową na 3,11 km skręt w lewo, 4,38 km w lewo, 4,8 km 
w prawo, 5,6 km w lewo)


- Podążamy  drogą prowadzącą początkowo wzdłuż ogrodzenia ośrodka Leśna Radość aż do 
Zalewu Porajskiego gdzie skręcamy w prawo <<8,4 km>> 


- Następnie jedziemy ścieżką wzdłuż zalewu aż do asfaltowej drogi w miejscowości Masłońskie 
<<12,5 km>> po drodze przejeżdżając przez mostek nad rzeką Wartą <<11,6 km>>


- Jedziemy drogą asfaltową (ul. Sportowa) aż do drogi powiatowej 791, którą przecinamy i 
kierujemy się dalej prosto ulicą Jurajską


- Na 14 km przejeżdżamy przez przejazd kolejowy w miejscowości Masłońskie i po kolejnym 
kilometrze docieramy do końca drogi asfaltowej


- Utwardzoną drogą jedziemy prosto do 15,4 km, gdzie skręcamy w lewo w drogę leśną

- Drogą leśna jedziemy cały czas aż do 18 km, gdzie skręcamy w lewo kierując się wzdłuż linii 

wysokiego napięcia

- Następnie na 19 km po raz kolejny przecinamy drogę powiatową 791 i wjeżdżając w wąską 

leśną ścieżkę po krótkiej chwili docieramy do zalewu <<19,3 km>>

- Skręcamy w prawo i podążając drogą na wale przeciwpowodziowym docieramy do ul. 

Koziegłowskiej w miejscowości Jastrząb <<21,35 km>>

- Po przecięciu ul.Koziegłowskiej jedziemy do końca ul.Zielonej, gdzie skręcamy w prawo w 

ul.Wojska Polskiego <<21,5 km>>

- Po przejechaniu 200m docieramy do miejsca z którego rozpoczynaliśmy wycieczkę







Film z przejazdu trasą:


https://www.youtube.com/watch?v=1eviHv59QKw







Trasa na portalu endomondo:


https://www.endomondo.com/routes/1134200997


