Ruszaj na Pomarańczowy Rajd, podbić zamek w Szymbarku!
data aktualizacji: 2021.09.09

Jak obiecaliśmy wiosną, tak też dotrzymujemy słowa i zapraszamy na iławski Rajd
Pomarańczowy - Urząd Miasta w Iławie zachęca sympatyków jazdy na rowerze do
uczestnictwa w wydarzeniu.
W tym roku odbędzie się ono w nieco innej, wzbogaconej formule, oczywiście z
zachowaniem rodzinnego, jesienno-piknikowego charakteru. 18 września wspólnie
wyruszymy na podbicie zamku w Szymbarku, gdzie nagrodą będą liczne atrakcje i
wydarzenia z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2021.
W ramach obchodów Fundacja Zamek Szymbark organizuje wydarzenie pn. „Międzypokoleniowe
spotkanie z tradycją Warmii i Mazur” na terenie ruin zamkowych w Szymbarku, gdzie
zaplanowanych jest szereg atrakcji o charakterze historycznym i kulinarnym. Centrum wydarzeń
będzie jednocześnie metą planowanego Rajdu Pomarańczowego, który wystartuje o godzinie 12:00
spod parkingu za ratuszem.
Chcesz wziąć udział? Przeczytaj!
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Zapisy na rajd przyjmuje Biuro Informacji Turystycznej w Iławie.

Nie ma ograniczenia ilościowego uczestników.
Ograniczona jest jedynie ilość koszulek pamiątkowych, więc kto pierwszy, ten… ma koszulkę :).
f
Program Pomarańczowego Rajdu:
12.00 - zbiórka na parkingu za ratuszem;
12.00- 12.15 - podział na grupy (każdy podczas zapisu otrzymuje imię swojego opiekuna
grupy);
12.15 - start Rajdu (z zachowaniem odstępów między grupami);
13.30 - powitanie w Szymbarku (pamiętajmy, to nie wyścigi! Będziemy czekać, aż do
ostatniego uczestnika);
13.30 do 14.00 - ciepły posiłek i woda dla uczestników rajdu - namiot "Iława inspiruje!");
14.30 - zakończenie Rajdu w Szymbarku (każdy udaje się w drogę powrotną na własną rękę lub
w umówionych prędzej grupach).
f
Dodatkowe atrakcje:
- wycieczka historyczna po zamku z przewodnikiem Dariuszem Paczkowskim;
- wydarzenia i stoiska przygotowane w ramach „Międzypokoleniowego spotkania z tradycją
Warmii i Mazur”, szczegóły tego wydarzenia pod tym linkiem.
f
Łączymy rowerowe siły!
Do Pomarańczowego Rajdu dołączy ekipa rowerowa "Moja Niepodległość" z gminy Iława, która w
tym samym czasie, po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu
komunalnym o godzinie 11.40, dołączy do Pomarańczowego Rajdu na starcie! Zapisy na ten rajd na
stronie goklaseczno.pl.
11.30 - start spod Urzędu Gminy w Iławie;
11.40 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Iławie.
f
Regulamin Rajdu i trasa na: www.miastoilawa.pl.

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.
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