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PARK ROZRYWKI
JULINEK

Na terenie dawnej Bazy Cyrkowej funkcjonuje Julinek Park, który oferuje –
zaledwie 30 km od Warszawy, w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego – połączenie wypoczynku w naturze z beztroską zabawą dla
całej rodziny.  Na obszarze prawie 30h zlokalizowano szereg atrakcj i  dla
dużych i  małych. Do dyspozycj i  Goście mają największy na Mazowszu park
l inowy, krainę dmuchańców, pole do mini golfa,  ściankę wspinaczkową
czy ekologiczny plac zabaw. W pełni sezonu gości codziennie zabawiają
animatorzy.
Julinek 1,  05-084 Leszno

PARK BAJKA W
BŁONIU

 Park Bajka w miejscowości Błonie to podwarszawskie centrum rodzinnej
rozrywki i  rekreacj i .  Gwarantuje świetną zabawę i  relaks na świeżym
powietrzu, w otoczeniu zieleni i  wkomponowanej w nią ciekawej
architektury, która służy przede wszystkim najmłodszym. Teren parku
podzielono na dwie strefy,  wyróżniając wśród nich strefy aktywnego i
cichego wypoczynku. W pierwszej można się wyszaleć, w drugiej
natomiast poczuć wakacyjny chil lout.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 05-870 Błonie



KINO BAJKA W
BŁONIU

Kino BAJKA znajduje się w budynku Centrum Kultury w Błoniu,
położonego w centrum miasta.  Sala widowiskowo-kinowa dysponuje 240
fotelami,  składaną widownią, dużym ekranem, nowoczesnym dźwiękiem –
Dolby Dygital .  Ponadto nasze Kino posiada nowoczesne projektory do
wyświetlania f i lmów w technice cyfrowej 2D i  3D oraz profesjonalne
oświetlenie i  nagłośnienie umożliwiające obsługę koncertów, spektakli
teatralnych itp.  Sala kinowa jest dostosowana dla osób
niepełnosprawnych.
Jana Pawła II  1,  05-870 Błonie

CENTRUM SPORTU
W BŁONIU

Kompleks sportowo-rekreacyjny, w którego skład wchodzą: pływalnia,
saunarium, hala sportowa, korty do squasha, strzelnica, kręgielnia,  sala
konferencyjna, si łownia, sala f itness.  
Grodziska 1,  05-870 Błonie



PŁYWALNIA ORKA
W SOCHACZEWIE

Pływalnia ORKA w Sochaczewie składa się z 25 metrowego basenu
sportowego, basenu rekreacyjnego, sauny, brodzika dla dzieci ,  dwóch
zjeżdżalni , ,  kawiarni oraz siłowni CROSS-PARK 
Pływalnia wyposażona jest w 3 obiegi uzdatniania wody. I  -  basen
sportowy, I I  -  basen rekreacyjny, brodzik,  zjeżdżalnie,  I I I  -  wanny z
hydromasażem.
Na proces uzdatniania wody w miejskiej  pływalni składa się:  ozonowanie,
koagulacja,  f i l tracja przez f i ltry wielowarstwowe, korekta pH, chlorowanie.
Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew

OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W

OŻAROWIE

Baseny Pływalni pracują w trzech niezależnych obiegach. Basen pływacki
o objętości 492 m3 wody z bl isko siedmiokrotną wymianą wody w ciągu
doby. Basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią o objętości 195 m3 i  25-krotną
wymianą wody w ciągu doby. Basen whirpool o objętości 5 m3.
Dobowa wymiana wody polega na nieustannym krążeniu wody pomiędzy
basenem, a zbiornikiem wyrównawczym, f i ltrami oraz urządzeniami
uzdatniającymi i  ogrzewającymi wodę.
Szkolna 2A, 05-850 Ożarów Mazowiecki



PŁYWALNIA MIEJSKA
"WODNIK 2000" W

GRODZISKU

Pływalnia Miejska „WODNIK 2000” jest nowoczesnym obiektem
położonym na terenie Grodziska Mazowieckiego wyposażonym w: basen
sportowy o wymiarach: 25,0 m x 12,5 m, o maksymalnej głębokości 1 ,80 m,
basen rekreacyjny w kształcie trójkąta 
(o max. głębokość 1,20 m),  mający pochylnię dla osób niepełnosprawnych,
zjeżdżalnię dla dzieci i  osób dorosłych o długości 65 metrów, jacuzzi ,
saunę damską i  męską oraz Strefę Relaksu z sauną suchą, mokrą oraz
jacuzzi .
Józefa Montwiłła 41,  05-825 Grodzisk Mazowiecki

FLYSPOT

Tunel Aerodynamiczny. Moc zaawansowanej technologii  sprawia, że w
zasięgu ręki dostępne są przeżycia,  które do tej pory zarezerwowane były
tylko dla niel icznej garstki  ludzi uprawiających sporty ekstremalne. We
Flyspot każdy może wznieść się w powietrze bez ponoszenia ryzyka, jakie
niosą ze sobą sporty lotnicze.
Wspólna Droga 1,  05-850 Mory



SQUASH

Squash jest znakomitą formą relaksu i  aktywności f izycznej jednocześnie,
dlatego osoby lubiące sport i  ruch powinny wybrać właśnie tą formę
rekreacj i .  Nie bez znaczenia jest również fakt,  że sport ten przynosi wiele
korzyści zdrowotnych: obniża ciśnienie, reguluje zdrowie wewnętrzne
poprzez regulację pracy mięśni czy serca, co z kolei wspaniale wpływa na
Państwa samopoczucie.  Jest to także doskonała forma spalania dużej
i lości kalori i  na raz.  
Warszawska 394, 05-082 Stare Babice

TOR TUBINGOWY

Takie atrakcje to głównie w aquaparkach albo w górach, tymczasem
pierwszy w okolicach Warszawy tor tubingowy (pontonowy) właśnie
powstał w miejscowości Kampinos A, na skraju Puszczy Kampinoskiej .  To
pomysł na ożywienie rolniczych obszarów i  przyciągnięcie turystów.
Kampinos A 22, 05-085 Kampinos A



MOBILNA WYPOŻYCZALNIA
KAJAKÓW W

SOCHACZEWIE

Ich baza mieści się w otoczeniu przepięknego historycznego Pałacu w
Gawłowie - nad samym brzegiem rzeki Bzury.  Tam spotykają się przed
każdym spływem i tam kończą zabawę. Jest tan ogromny teren z
mnóstwem atrakcj i  dla każdego
Aleja 600-lecia 44, 96-500 Sochaczew

SALA ZABAW
ABRAKADABRA

Abrakadabra, to sala zabaw i  kawiarnia,  która powstała w Latchorzewie
zaledwie kilka miesięcy temu. W gminie Stare Babice, według mnie, nadal
brakuje wielu punktów handlowych i  usługowych, a pojawienie się tutaj
miejsca dedykowanego specjalnie dzieciom, jest w tym przypadku
krokiem w bardzo dobrą stronę. Zwłaszcza miejsca takiego, jak
Abrakadabra!
Hubala-Dobrzańskiego 79, 05-082 Latchorzew



MUZEUM ZIEMI
SOCHACZEWSKIEJ I POLA

BITWY NAD BZURĄ W
SOCHACZEWIE

 MUZEUM KOLEJKI
WĄSKOTOROWEJ

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – oddział Stacj i  Muzeum.
Uzyskało status muzeum w 1984, ekspozycję otwarto w 1986. Muzeum
mieści się w siedzibie dawnej Powiatowej Kolei Sochaczewskiej
uruchomionej w 1922.
Licealna 18, 96-500 Sochaczew

Mieści się w klasycystycznym budynku ratusza w Sochaczewie z lat 30.
XIX w. Podczas kampanii  wrześniowej 1939 w ratuszu mieścił  się punkt
dowodzenia obroną miasta.  W budynku ratusza siedziba muzeum znajduje
się od 1977 roku.
Plac Tadeusza Kościuszki 12,  96-500 Sochaczew



MUZEUM PUSZCZY
KAMPINOSKIEJ

MUZEUM ZIEMI
BŁOŃSKIEJ

Muzeum Ziemi Błońskiej jest instytucją samorządową, powołaną Uchwałą
Rady Miejskiej  w Błoniu 16 l istopada 2015 roku. W maju 2018 miało
miejsce uroczyste otwarcie ekspozycj i  stałej Muzeum pod hasłem Błonie
miasto na szlaku. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku w stylu
dworkowym z połowy XIX wieku. Poświęcone zostało histori i  Błonia i  z iem
dawnego powiatu błońskiego ukazanej w kontekście histori i  Polski .  
Cypriana Kamila Norwida 1,  05-870 Błonie

Na terenie ośrodka znajdują się:  skansen budownictwa puszczańskiego:
Zagroda Widymajera - wystawa "Przyroda na skraju Puszczy",  izba edukacyjna,
wystawy czasowe, Zagroda Wiejckiej  - wystawa historyczna "Ballada
Kampinoska",  zbiory etnograficzne, Zagroda Połcia - Chata Kampinoska
prowadzona przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie",  ścieżka
dydaktyczna "Skrajem Puszczy" z wieżą widokową, Aleja Trzeciego Tysiąclecia,
wystawa plenerowa "Polskie parki  narodowe" trasa questu "Tropem króla łosia" ,
ścieżka rekreacyjna, polana wypoczynkowa, parking.
Granica, 05-085 Kampinos



PAŁAC I DOM
URODZENIA F. CHOPINA
W ŻELAZOWEJ WOLI

MUZEUM
MOTORYZACJI I

TECHNIKI

Muzeum zostało otwarte w 1995r w Otrębusach pod Warszawą. Obecnie
wśród zbiorów znajduje się ok.  300 zabytkowych pojazdów.
Warszawska 21,  05-805 Otrębusy

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina – muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w
Żelazowej Woli ,  w skład którego wchodzi oficyna oraz 7-hektarowy park
krajobrazowy nad rzeką Utratą.  Dwór wraz z parkiem jest oddziałem Muzeum
Fryderyka Chopina w Warszawie zarządzanego przez Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina.
Żelazowa Wola 15,  96-503 Żelazowa Wola



PAŁAC RADZIWIŁŁÓW
W NIEBOROWIE 

TWIERDZA MODLIN

umocnienia położone na Mazowszu u zbiegu Wisły,  Narwi i  Wkry około 30
km na północny zachód od Warszawy. Składają się z cytadeli  położonej
na prawym brzegu Narwi,  umocnionych przedmości :  kazuńskiego i
nowodworskiego oraz z dwóch łańcuchów fortów
Generała Józefa Bema 500, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren na zlecenie Michała
Stefana Radziejowskiego, znajdujący się w Nieborowie. Pałac od 1774 do 1945
należał do rodziny Radziwiłłów. Po drugiej wojnie światowej stał się oddziałem
Muzeum Narodowego w Warszawie.
Nieborów 232, 99-416 Nieborów

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0354Fdakp6hy47xCmYP5JJGnRlzpA:1629372862633&q=Niebor%C3%B3w&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MEnPiDcwXcTK6ZeZmpRfdHhzOQBBC7bXGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiP6bv1_rzyAhUkx4sKHb36A0IQmxMoATAnegQILhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0354Fdakp6hy47xCmYP5JJGnRlzpA:1629372862633&q=99-416&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LElLS6ossFjEymZpqWtiaAYAyQmL9hgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiP6bv1_rzyAhUkx4sKHb36A0IQmxMoAjAnegQILhAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0354Fdakp6hy47xCmYP5JJGnRlzpA:1629372862633&q=Niebor%C3%B3w&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MEnPiDcwXcTK6ZeZmpRfdHhzOQBBC7bXGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiP6bv1_rzyAhUkx4sKHb36A0IQmxMoAzAnegQILhAF


 SANKTUARIUM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W OŻAROWIE

NIEPOKALANÓW

Franciszkański klasztor-sanktuarium, położony na terenie archidiecezj i
warszawskiej ,  w miejscowości Paprotnia w gminie Teresin,  w powiecie
sochaczewskim. Klasztor,  zajmujący powierzchnię 28 ha, znajduje się przy
l ini i  kolejowej Warszawa-Łowicz, w odległości ok.  42 km na zachód od
Warszawy.
Niepokalanów-Klasztor,  96-515 Paprotnia

Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – parafia
rzymskokatolicka w Ożarowie Mazowieckim. Obsługiwana przez księży
Pallotynów. Parafia została erygowana w 1939. Obecny kościół parafialny
pochodzi z lat 1980-1989.
Poznańska 183, 05-850 Ożarów Mazowiecki



PARK KARPINEK

CENTRUM EDUKACJI
W IZABELINIE

Ośrodek oferuje:  zwiedzanie ekspozycj i  stałej „Przyroda i  historia Puszczy
Kampinoskiej”  Całość w nowoczesnej aranżacj i  z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych. Przewodnik po ekspozycj i  stałej dostępny w wersj i  pdf.
Ekspozycja przygotowana do samodzielnego zwiedzania jest bezpłatna,
zwiedzanie wystaw czasowych (fotografia,  malarstwo),  cykliczne,
weekendowe wycieczki i  warsztaty prowadzone przez pracowników parku.
Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

Do 4 maja 2012 roku w parku rosła Topola Lesznowska – topola biała
(białodrzew),  najgrubsza i  najstarsza topola w Polsce o obwodzie 991–1053 cm
(2009).  W 1978 r .  ustanowiona pomnikiem przyrody. Oprócz tego inne obiekty są
chronionymi prawem pomnikami przyrody: dąb szypułkowy (od 2004 roku) i
kasztanowiec zwyczajny (od 1978 roku) .  W październiku 2016 roku w parku
otwarto ścieżkę dydaktyczną.
 Fabryczna, 05-084 Leszno



MOKRE ŁĄKI

REZERWAT
PRZYRODY ŁOSIOWE

BŁOTA

torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Stare Babice,
powiat warszawski zachodni,  województwo mazowieckie.  Znajduje się w
Lesie Bemowskim, w obrębie otul iny Kampinoskiego Parku Narodowego.
Janów, 05-082 Stare Babice

jezioro antropogeniczne utworzone w Truskawiu w gminie Izabelin w
południowo-wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Pod tą samą
nazwą kryją się także pobliskie uroczysko oraz gminna oczyszczalnia ścieków.
Truskaw, 05-080 Izabelin



STAJNIA MANDRA

nazwa pochodzi od konia o pełnym imieniu Mandragora, który miał tu
wielkie zasługi,  położona jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej ,  z dala od
sąsiadów i  bezpośrednio przylega do granic puszczy. Wokół domu i
najbl iższym otoczeniu królują stare ponad stuletnie drzewa, w
szczególności olbrzymie dęby i  l ipy.
Korfowe 8, 05 – 084 Leszno

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE I QUESTY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1.Roztoka  – ścieżka dydaktyczna „Doliną Roztoki”  - Jedna z najbardziej  atrakcyjnych ścieżek
w parku. Biegnie początkowo przez wał wydmowy porośnięty borem sosnowym, a następnie
opada ku malowniczym łąkom wsi Łubiec. Dalej prowadzi wzdłuż Kanału Zaborowskiego, w
pobliżu którego rośnie ponad 150 – letni drzewostan dębowy. Przy kanale możemy zauważyć
ślady żerowania bobrów. 

2.Ścieżka dydaktyczna „Do Lipkowskiej Wody”  -  Ścieżka edukacyjna przybliża zarówno
przyrodnicze, jak i  historyczne walory Lipkowa – wsi położonej na skraju Puszczy Kampinoskiej
w Gminie Stare Babice. Trasa rozpoczyna się przy Kościele św. Rocha. Prowadząc ścieżkami
wśród unikatowych lasów grądowych i  łęgowych, wiedzie wokół polany rekreacyjnej Lipków.
Na trasie wyznaczono 7 przystanków z tablicami,  spośród których część poświęcona jest m.in.
faunie i  f lorze okolicy oraz strumieniowi Lipkowska Woda, dwie z nich przybliżają dzieje wsi
oraz istniejące do dziś zabytki ,  stanowiące materialne pamiątki  po rodzinie Paschalisa
Jakubowicza. 

3.Ścieżka dydaktyczna „Wokół Palmir”  -  Jest to ścieżka przyrodniczo – historyczna. Na trasie
ścieżki bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami I I
wojny światowej.  Trasa kończy się przy cmentarzu w Palmirach, przy którym znajduje się
Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry.  

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO



4.Ścieżka dydaktyczna „Przez Wilczą Górę”  -  Ścieżka ma swój początek przy końcowej stacj i
kolejki  wąskotorowej w Wilczych Tułowskich. Początkowo trasa biegnie przez lasy l iściaste
rosnące na terenach dawnych łąk, a następnie wspina się na wydmę i  biegnie borem
sosnowym. 

5.Ścieżka dydaktyczna „Wokół Bieli”- Ścieżka wiedzie wokół obszaru ochrony ścisłej  „Biela”,  o
niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wspina się na wał wydmowy, jeden z najwyższych na
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i  dalej prowadzi przez bory sosnowe z fragmentem
starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej  „Wilków”, brzeziny, lasy olchowe i  zarośla wierzbowe.
W czasie wycieczki możemy zaobserwować zmiany jakie zaszły w przyrodzie w ostatnich
dekadach. 

6.Ścieżka dydaktyczna „Do Starego Dębu”  -  Ścieżka wiedzie wzdłuż zielonego szlaku przez
największy i  niewątpliwie jeden z piękniejszych przyrodniczo obszarów ochrony ścisłej
„Sieraków”.  Aż trudno uwierzyć, że tak bl isko Warszawy zachowały się tu lasy o naturalnym
charakterze- ponad stuletnie olsy, łęgi ,  na wydmach – bory sosnowe, a także ukwiecone letnią
porą podmokłe łąki ,  które są ostoją łosi ,  bocianów czarnych czy żmij  zygzakowatych. 

7.Ścieżka dydaktyczna „Wokół Opalenia”  -  Ścieżka wiedzie przez bory sosnowe, podmokłe
lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, gdzie można obserwować płazy.  W pobliżu
ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień wydmowych na terenie parku. Podczas
wędrówki warto zwrócić uwagę na „Motylowe łąki”  zamieszkałe przez rzadkie gatunki motyli
dziennych.

8.Ścieżka dydaktyczna „Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”  -  Ścieżka
zaczyna się na polanie Jakubów, tuż przy budynku dyrekcj i  Kampinoskiego Parku Narodowego.
Wiedzie nas do Lasek przez bór sosnowy, obok dolinki suchej strugi,  wykrotów i  wielu mrowisk
prezentując bogactwo lasu rosnącego zaledwie 5 km od Warszawy. Ścieżka nie jest
zaopatrzona w tablice informacyjne, słupkami oznaczone są miejsca kolejnych przystanków.
Przy okazj i  zapraszamy do odwiedzenia w Centrum Edukacj i  ekspozycj i  stałej „Przyroda i
historia Puszczy Kampinoskiej”  oraz wystaw czasowych. Okolice Leśnego Ogródka
Botanicznego

(materiały do pobrania ze strony KPN - https://www.kampinoski-
pn.gov.pl/edukacja/sciezki-dydaktyczne)

QUESTY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1.WYDMOWYM SZLAKIEM PO KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM
Kampinoski Park Narodowy charakteryzują dwa mocno różniące się od siebie krajobrazy: tereny
bagienne i  wydmy (porośnięte w większości lasami) .  Obszar Parku jest obecnie jednym z
najlepiej zachowanych i  najcenniejszych kompleksów wydm śródlądowych w Europie.  Quest
opowiada o tym jak powstały tu wydmy, o florze i  faunie oraz o innych ciekawostkach
związanych z „piaszczystym podłożem”.

2.KAMPINOSU DZIEJE
Spacer trasą questu przybliży Ci ciekawe dzieje Kampinosu, a wędrując po tej urokliwej
miejscowości przeniesiesz się w czasie
i  oczyma wyobraźnie zobaczysz dawne miasteczko. Wyprawa rozpoczyna się na przystanku
autobusowym, przy drewnianych wiatach.

3.TROPEM KRÓLA ŁOSIA
W Puszczy Kampinoskiej żyje wiele zwierząt,  które można usłyszeć, poznać ślady ich
bytowania,  a nawet zobaczyć - gdy szczęście dopisze! Prawdziwym królem tego wielkiego lasu
jest łoś.  O nim i  innych mieszkańcach Puszczy opowiada quest.  Zapraszamy na spacer z
przygodą, a przewodnikiem będzie sam król Puszczy Kampinoskiej !



4.SZLAKIEM CZTERECH KRAJOBRAZÓW
Wyprawa rowerowa to prawdziwy „kalejdoskop” typowych mazowieckich krajobrazów. Poznasz
ich aż cztery.  Będzie sielsko, pachnąco
i kolorowo!

5.TAJEMNICE PUSZCZAŃSKIEJ STAJNI
Wędrując trasą questu dowiesz się ki lku ciekawostek o życiu koni w stajni  „Mandra” .  Poznasz
malownicze otoczenie przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej .

6.HISTORIA LESZNA
Spacer trasą questu pozwoli  Ci poznać najciekawsze zabytki Leszna i  dowiedzieć się ki lku
ciekawostek o tej  miejscowości .

7.ŚLADAMI KAMPINOSKICH BOHATERÓW
Wyprawa rowerowa trasą questu przybliży Ci miejsca związane z walkami niepodległościowymi
polskich żołnierzy i  bohaterstwem tutejszych mieszkańców. W czasie I I  wojny światowej w
samym Zaborowie i  okolicach miały miejsce tragiczne wydarzenia związane z okupacją i
stacjonowaniem w zaborowskiej szkole oddziału żandarmeri i  niemieckiej .

(materiały do pobrania ze strony KPN - https://kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/questy)

SZLAKI TURYSTYCZNE

Szlaki znakowane pozwalają na zwiedzanie najładniejszych fragmentów
Puszczy Kampinoskiej .  Do dyspozycj i  jest około 360 km znakowanych
pieszych szlaków turystycznych oraz 200 km szlaków rowerowych. Szlaki
piesze uwzględniają pasowy układ Puszczy Kampinoskiej .
Równoleżnikowo prowadzone są tzw. szlaki główne np. czerwony
prowadzący od Dziekanowa Leśnego do Brochowa i  łączący najbardziej
atrakcyjne miejsca Parku, ukazując wszystkie typy i  rodzaje krajobrazu. Na
północnym i południowym pasie wydmowym przebiega szlak niebieski i
z ielony. Trzy szlaki równoleżnikowe łączą przystanki autobusów miejskich
na granicach Warszawy z trzema miejscowościami w zachodniej części
rejonu, gdzie znajdują się wartościowe zabytki architektoniczne - w
Brochowie, Kampinosie i  Żelazowej Woli .  Kilka szlaków spełnia rolę tras
łącznikowych wiodących od punktów wyjściowych w kierunku szlaków
równoleżnikowych np. żółty z Wólki Węglowej,  żółty z Nowin, czarny z
Dąbrowy Leśnej .  Część szlaków w rejonie położonym najbl iżej Warszawy
spełnia rolę tras przechadzkowych np. czerwony z Wólki Węglowej do
Izabelina.  Szlaki umożliwiają dowolne kombinacje tras wycieczkowych.
MAPY DOSTĘPNE NA STRONIE KPN - https://kampinoski-
pn.gov.pl/turystyka/szlaki-turystyczne



SZLAKI TURYSTYCZNE



Zapraszamy 
 

 
 

ul. Fabryczna 1, 05-084 Leszno 
tel: 22 725 67 00 

 
e-mail: biuro@palacpodkampinosem.pl 

www.palacpodkampinosem.pl
 


