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Jednodniowa wycieczka piesza  
w Lasy Chotomowskie  

oraz „afterparty” - śpiewanki  

Wyjazd 
Zbiórka w sobotę, 23.11.2013 r. o godz. 9:20 na Dworcu PKP Warszawa 

Gdańska (w hali głównej przy kasie nr 1). 

Wyjazd pociągiem Kolei Mazowieckich (KM) do Nasielska (wyjazd o godz. 9:35),  

z którego wysiadamy w Chotomowie (o godz. 10:03).  

Powrót 
Powrót w sobotę, 23.11.2013 r. o godz. 16:32 pociągiem ze stacji PKP Warszawa 

Choszczówka na Dworzec PKP Warszawa Wschodnia. Z Choszczówki pociągi jeżdżą co 

ok. 30 minut na Dworzec Wschodni i Gdański, więc istnieje możliwość alternatywnego 

powrotu. 

Afterparty 

Po wycieczce planowane jest wieczorne spotkanie śpiewankowe u prezesa 

Klubu (na Gocławiu)! Zapraszamy także tych, którzy nie wybierają się na wycieczkę. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Patrykiem (dane kontaktowe na końcu ulotki). 

Bilety 
Posiadacze karty miejskiej kupują wyłącznie bilety na przejazd ze stacji Warszawa 

Choszczówka do stacji Chotomów. Osoby nie posiadające karty miejskiej kupują bilety na 

KM z Warszawy Gdańskiej do Chotomowa. 

Bilety każdy uczestnik kupuje we własnym zakresie ! 

W drodze powrotnej posiadacze kart miejskich nie kupują biletu. Osoby nie posiadające 
kart miejskich kupują bilet w pociągu (jeśli będziemy jechali pociągiem KM) lub mogą 
skorzystać z biletów ZTM np. 20 minutowych (jeśli będziemy jechali pociągiem SKM). 

Trasa 
PKP Chotomów – Jabłonna – PKP Warszawa Choszczówka (ok. 19 km) 

Atrakcje 
 Barokowo-klasycystyczny pałac prymasa Michała Poniatowskiego z ogrodem w 

Jabłonnie 

 Rezerwaty Przyrody „Jabłonna” i „Bukowiec Jabłonowski” 

 Przyroda Lasów Chotomowskich 
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Szacunkowy koszt:  
Bilety PKP do Chotomowa: 

 Posiadacze karty miejskiej: 5,20 zł normalni, 2,60 zł ulgowi 

 Osoby nie posiadające karty miejskiej: 9,40 zł normalni, 4,70 zł ulgowi 

Bilety powrotne z PKP Warszawa Choszczówka: 

 Posiadacze karty miejskiej: 0 zł 

 Osoby nie posiadające karty miejskiej przy powrocie na Dworzec Wschodni: 

o przy powrocie SKM bilet 20-minutowy 3,40 zł normalny, 1,70 zł ulgowy 

o przy powrocie KM 6,10 zł bilet normalny, 3,05 zł bilet ulgowy 

 Osoby nie posiadające karty miejskiej przy powrocie na Dworzec Gdański KM 6,10 zł 

bilet normalny, 3,05 zł bilet ulgowy 

Ekwipunek 

Sprzęt 
− mały plecak  

Ubranie 
− wygodne, rozchodzone buty  

− ciepły sweter, polar albo bluza  

− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 

− czapka, szalik, rękawiczki 

Inne  
− pieniądze i dokumenty (w tym dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja 

studencka, karta miejska) 

− leki osobiste  

− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  

− kompas i mapa  

(polecana mapa 1:50 000 „Północne okolice Warszawy” wyd. Compass) 

− książeczki OTP i „Turysta Przyrodnik” 

Jedzenie 
− prowiant na całą trasę (np. kanapki i czekolada) 

− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce lub termos z herbatą 

Organizator 
Rafał Kwatek (trasa piesza)   (tel. 510 002 561, mail: quateq@wp.pl) 

Patryk Kocięcki (wieczór śpiewankowy)  (tel. 509 115 647, mail: kociecki@op.pl) 

http://mail10.tlen.pl/?cmd=compose&to=quateq@wp.pl
mailto:kociecki@op.pl

