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Wycieczka jednodniowa – Bunkry Lasów Otwockich 

 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i 

sympatyków SKPTG na zimową, jednodniową wycieczkę 

do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To przede 

wszystkich wspaniała okazja do ponownego spotkania, 

podsumowania wycieczek z roku 2019 i wspólnej 

wędrówki. Łatwa logistyka, niskie koszty, i ciekawa 

trasa, a przede wszystkim -  świetne towarzystwo! 

Wycieczka ma także charakter szkoleniowy, w trakcie 

której kursanci OT będą mieli możliwość zmierzenia się 

z mapą oraz prowadzeniem grupy w terenie. 

 

Zbiórka: sobota, 8 luty o godz. 09:00  na stacji PKP Otwock (dojazd we własnym zakresie – możliwy 

dojazd komunikacją publiczną – S1 (SKM) lub R7 (Koleje Maz). Uwaga, stacja Otwock obejmuje II 

strefę ZTM).  

Powrót: sobota, 8 luty, godziny późno-popołudniowe 

Zaliczka: Brak. Uczestnicy są proszeni o zakup biletów ZTM we własnym zakresie (np. 2x bilet 90 

min strefa 1 i 2 

Charakter wyjazdu: Pieszy, krajoznawczy 

Atrakcje: 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy 

 Skansen Forteczny – Bunkry hitlerowskiej obrony z 1944r.  

 Rezerwat przyrody „Na Torfach” 

 Liczne pomniki przyrody 

 Możliwość wspólnego spotkania po wycieczce w jednej z warszawskich/otwockich knajp  

 

Trasa: 

 

Warszawa -> Otwock – Rez. „Na Torfach" – Lisie Górki – Celestynów -  Skansen Forteczny 

– Otwock  ->Warszawa  (ok. 25 - 27 km) 

 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 
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 plecak  

 termos z ciepłym napojem 

 latarka (najlepsza czołówka) 

Ubranie: 

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 ciepły sweter, polar albo bluza

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Czapka, szalik, rękawiczki 

Inne: 

 Pieniądze 

 dokumenty  

 leki osobiste,  

 chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Powiat Otwocki: Mazowiecki Park 

Krajobrazowy 1:50 000) 

 lornetka, aparat fotograficzny 

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka OTP, Turysta Przyrodnik i inne  

Jedzenie: 

 kanapki i jedzenie na czas wycieczki 

 napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 

 

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)  


