Termin i miejsce
Termin:
sobota, Kwiecień 28, 2018 do niedziela, Maj 6, 2018
Miejscowość:
Koronowo
Kod pocztowy:
86-010
Powiat i gmina:
Koronowo
Kategoria wydarzenia:
Inne
Opis wydarzenia:
Stowarzyszenie NA SZLAKU zaprasza na DREZY-MAJÓWKĘ, która będzie trwała w dniach od 28
kwietnia do 6 maja 2018 r. Koronowska Kolej Drezynowa organizuje przejazdy kilkoma drezynami
różnej konstrukcji. Ambicją każdego konstruktora jest, by jego dzieło było jedyne w swoim rodzaju,
dlatego tak ciekawym elementem Drezy-majówki jest np. PARADA DREZYN (stacja Koronowo, 4 maja
2018, godz. 15:00 i 18:00), podczas której można będzie bezpłatnie obejrzeć (i nie tylko!)
najróżniejsze typy drezyn. PRZEJAZDY PROGRAMOWE (po uprzedniej rezerwacji pod numerem
798203446) stanowią niezwykłą atrakcję, ponieważ użytkowany przez Stowarzyszenie NA SZLAKU w
ramach projektu KORONOWSKA KOLEJ DREZYNOWA odcinek linii 241 stanowi jeden z dłuższych, a
przy tym najpiękniejszych szlaków udostępnionych dla potrzeb turystyki drezynowej. Krajobraz nie
jest monotonny, dzika zwierzyna nie jest rzadkością, a widok z wiaduktu mierzącego niemal 30 m
zapiera dech. Przejazdy zapewniają niezapomniane wrażenia, a stacja Wilcza Góra zaprasza w swe
gościnne progi oraz na OGNISKO INTEGRACYJNE (2 maja, stacja Wilcza Góra, godz. 17:00). Na
przejazdy prowadzimy rezerwacje telefoniczne (pod numerem 798203446). Drezyna jednorazowo
zabiera maksymalnie 14 osób, przejazd trwa około 1 godzinę i 45 minut. Przejazdy programowe
odbywać się będą na odcinku Koronowo- Wilcza Góra linii kolejowej 241 z Koronowa do
Tucholi. Przejazdy specjalne - "PRZED ZMIERZCHEM" i "O ŚWICIE" przewidujemy na dłuższym odcinku
(w zależności od ustaleń uczestników), ognisko integracyjne odbędzie się na stacji Wilcza Góra,
natomiast Parada Drezyn na stacji Koronowo i w jej pobliżu. Impreza obejmuje atrakcje: płatne: przejazd programowy drezyną (około 1 godzina 45 minut): osoba dorosła 20 zł, dziecko 15 zł, przejazd "PRZED ZMIERZCHEM" i przejazd "O ŚWICIE" (około 3 godziny): 30 zł/os. bezpłatne: - ognisko
integracyjne na Wilczej Górze - parada drezyn w Koronowie (okolice stacji Koronowo) Zapraszamy
tych, którzy chcieliby ciekawie spędzić czas, chłonąc zarówno piękno przyrody, jak i odrobinę wiedzy o
regionie, kolei, historii i technice. Szczegóły znajdziecie Państwo na
www.srt-naszlaku.pl oraz www.facebook.com/KoronowskaKolejDrezynowa.
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
niektóre części programu biletowane
Organizator wydarzenia:

Stowarzyszenie NA SZLAKU
Strona internetowa wydarzenia:
https://www.facebook.com/KoronowskaKolejDrezynowa [1]
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/drezy-majowka
Odnośniki
[1] https://www.facebook.com/KoronowskaKolejDrezynowa

