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Puszcza Kampinoska.
Palmiry, Granica czy Laski?
Stolica kraju przytulona do parku narodowego, który jest przy tym olbrzymim leśnym kompleksem?
To oczywiste: Warszawa z Kampinoskim Parkiem Narodowym! Ponad 350 km szlaków pieszych, około
200 km szlaków rowerowych, tereny sprzyjające uprawianiu turystyki konnej i narciarstwa biegowego!
Do tego szlaki tematyczne i dydaktyczne ścieżki, zróżnicowany krajobraz – od leśnego po piaszczyste
wydmy i szansa na zobaczenie na własne oczy łosia, wilka czy zająca. Idealne miejsce na wyprawę
w czasie ferii zimowych!
> MIERZ SIŁY NA ZAMIARY I WYBIERZ SWÓJ SZLAK
Wycieczkę do Kampinosu można zaplanować bez względu na to, czy do dyspozycji mamy tylko kilka
godzin czy cały dzień. Wystarczy wybrać trasę odpowiednią dla kondycji i rezerwy czasowej.
Na krótki spacer skrajem puszczy możemy wybrać się z miejscowości Izabelin do Leśnego Ogródka Botanicznego w Laskach. Trasa liczy zaledwie 3 kilometry, które pokonamy w jedną godzinę.
Trasa „Skrajem puszczy” będzie idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi (także z maleństwami w wózkach) oraz osób szukających ciekawej trasy na jogging lub spacer z psem (pamiętajmy o smyczy!). Ścieżka o łącznej długości 4 kilometrów rozpoczyna się we wsi Granica. Można tam dojechać samochodem
i zostawić go na ogólnodostępnym parkingu. Trasa wiedzie skrajem Olszowieckiego Błota do Muzeum
Puszczy Kampinoskiej. Po drodze mija się kilkanaście tablic informacyjnych z opisami występujących
w puszczy zwierząt i roślin, wieżę widokową, niewielki skansen i cmentarz wojskowy. Na przebycie
ścieżki należy przeznaczyć 1-2 godziny.
Nieco dłuższa wycieczka, start w Palmirach. Tam również możemy dojechać samochodem i zostawić
auto na leśnym parkingu. Podążając Drogą Kościelną dotrzemy do rezerwatu przyrody Kaliszki, gdzie
żyją sarny, dziki i łosie. Stąd czarnym szlakiem dotrzemy do wsi Janówek, a następnie cmentarza-mauzoleum Palmiry – miejsca spoczynku ponad dwóch tysięcy Polaków i Żydów, którzy zostali zamordowani
przez okupantów niemieckich w czasie drugiej wojny światowej. W pobliżu mieści się Muzeum Pamięci
Palmiry, z którego można skierować się Drogą Palmirską z powrotem do Palmir lub – jeśli dysponujemy
większą ilością czasu i energii – odbić w kierunku torfowiska Długie Bagno, dojść szlakiem czerwonym
do Mogilnego Mostu, a później z powrotem do Pamir. Na przebycie pętli należy przeznaczyć 3-4 godziny.
Kolejnym pomysłem na rodzinny spacer jest Podwarszawski Szlak Pamięci z Lasek do Wólki Węglowej,
oznaczony na mapach jako czarny. Na trasie miniemy mogiłę powstańców, kamień Ułanów Jazłowieckich, grób ułana oraz Cmentarz Północny w Wólce Węglowej.
Na przebycie 12-kilometrowej trasy należy przeznaczyć 3-4 godziny.
Planując wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej, największego kompleksu leśnego na terenie Mazowsza, warto wcześniej zaplanować trasę i mądrze rozłożyć siły. Olbrzymią zaletą „Kampinosu” są dobrze
oznakowane i opisane szlaki. Trasy dla pieszych znaczone są prostokątami składającymi się z trzech
pasków, z których dwa zewnętrzne są zawsze białe, a środkowy (wyznaczający kolor szlaku) ma barwę
czerwoną, niebieską, zieloną, czarną lub żółtą.
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> CIEKAWOSTKA
Na spacer po puszczy możemy wybrać się zwiedzając inne atrakcje Mazowsza, np. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, kościół św. Rocha w Brochowie – miejsce ślubu rodziców Fryderyka
Chopina i chrztu samego kompozytora, Park Rozrywki „Julinek”, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Wszystkie te miejsca leżą w otulinie
Kampinoskiego Parku Narodowego.
> COŚ NA ZĄB
Na kampinoskich szlakach nie ma bufetów i restauracji, dlatego trzeba pamiętać o zabraniu suchego
prowiantu i napojów. W zimie bezcennym skarbem dla strudzonego i zziębniętego wędrowca jest termos z ciepłą herbatą lub kawą!
> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
W Dokładna mapa z zaznaczonymi wszystkimi trasami:
http://kampinoski-pn.gov.pl/images/zoomify/map1.htm
Propozycje urozmaiconych wycieczek można znaleźć w broszurach turystycznych wydanych
przez Kampinoski Park Narodowy, które są do pobrania ze strony Parku:
http://kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dlaprzyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice
http://kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/168-turystyka-w-sercu-puszczy-informator-zaborowlesny-i-okolice
> DOJAZD Z WARSZAWY
- do wschodniego skraju puszczy, tj. miejscowości Laski, Izabelin, Truskaw i Dziekanów Leśny można
dotrzeć autobusami linii 210 (ZTM); czas przejazdu z pętli autobusowej Metro Młociny: ok. 40 min. (obowiązuje taryfa ZTM)
- do Łomianek/Palmir – autobusami linii 750 (ZTM); czas przejazdu z pętli autobusowej Metro Młociny:
ok. 55 min.
W przypadku wycieczki autem warto zapoznać się z dostępnymi miejscami parkingowymi.
Szczegóły na stronie: https://www.kampinoski-pn.gov.pl/turystyka/jak-dojechac

