
Terminy:
26.06.2021;08.07.2021;
25.07.2021;18.08.2021

REZERWACJE:
TEL: +48730099076  E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl

Liswarciański Szlak Rowerowy ma 108 km długości i znajduje się w
północno-zachodniej części województwa śląskiego. Rozpoczyna się
w Woźnikach i prowadzi wzdłuż rzeki Liswarty aż do Wąsosza
Górnego. Naszą wycieczkę rozpoczniemy w miejscowości
Babienica, a trasa liczy około 45 km.

Trasa: trudność – łatwa/średnia, teren niemal płaski, drogi
asfaltowe, szutrowe, dystans ok. 45 km; zalecane rowery:
trekkingowe, crossowe, górskie.

PROGRAM:
godz. 7.30 wyjazd z Katowic, (zbiórka 20 min. wcześniej, pakowanie
rowerów na przyczepie przystosowanej do przewozu)
- przejazd do punktu startowego
- przejazd zaplanowaną trasą (po drodze przerwy na: odpoczynek,
posiłek, zdjęcia, atrakcje turystyczne itp.),
powrót do Katowic, ok. 19.00

Cena zawiera: przejazd busem, transport rowerów, asekuracja
samochodowa uczestników na trasie, ubezpieczenie NNW i OC 20
000 zł, usługę pilota/przewodnika, podatek VAT,
Cena nie zawiera: wyżywienia 

Uwagi: - każdy z Uczestników odpowiada za swoje możliwości kondycyjne
do pokonania wybranej trasy.
- w przypadku, jeśli ktoś z różnych powodów nie będzie mógł kontynuować
jazdy, może kontynuować wycieczkę busem zabezpieczającym wyprawę,
- każdy Uczestnik zobowiązany jest informować pilota lub współuczestników
wycieczki o problemach zdrowotnych lub technicznych uniemożliwiających
lub wykluczających jazdę na rowerze
- trasy zostały zaplanowane tak, by w jak najmniejszym stopniu stykać się z
ruchem drogowym, jednak czasem nie można go uniknąć; korzystając z dróg
publicznych Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania
przepisów Kodeksu Drogowego, pamiętając o zachowaniu szczególnej
ostrożności oraz podstawowych zasadach przekazanych przez pilota,
- pilot posiada podstawowe narzędzia do naprawy roweru, w tym: klucze
imbusowe, łatki, łyżki do zmiany dętki, pompkę, klucz do łańcucha,
- pilot posiada apteczkę z podstawowym wyposażeniem, na wypadek
drobnych urazów
- aby wycieczka była przyjemnością, należy zadbać o przygotowanie roweru
na wyprawę (np. w ramach przeglądu w serwisie), a przed wyjazdem
skompletować niezbędny zestaw: sprawny rower (najlepiej trekkingowy,
crossowy lub górski, oświetlenie przednie i tylne (z zapasem baterii),
odblaskowe elementy na ubranie; zapięcie do roweru; zapasowa dętka (albo
dwie); sakwa/torba na kierownicę lub plecak rowerowy; okulary
przeciwsłoneczne; lekka kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa; kask –
ZALECANY.

ROWEREM WZDŁUŻ LISWARTY

Cena:
190,00 zł/os.
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