TRASY W OKOLICACH ŻUKOWA.
data: 2013-07-23

Mapa z zaznaczonymi trasami NW.

Trasa nr 1 (przez Małkowo)
Marsz rozpoczynamy przy stadionie w Żukowie (ul. Książąt Pomorskich).
Podążamy w dół drogą z płyt betonowych (ok. 300 m), następnie przy
dużym kamieniu, skręcamy w prawo w polną drogę kierując się wzdłuż
zbocza (lekko pod górę). Po przejściu kolejnych 500 m dochodzimy do ul.
Leśnej, biegnącej z Żukowa i skręcamy w nią w lewo. Poruszamy się
wzdłuż zabudowań i pól uprawnych, a następnie wchodzimy w las. Po
przejściu ok. 2 km dochodzimy do rozwidlenia dróg, skręcamy w lewo,
zmierzamy prosto drogą w kierunku Żukowa (odcinek ok. 2 km), po czym
wracamy do betonowej drogi i do stadionu.

Punkt wyjścia:
Stadion Gminny przy ul. Książąt Pomorskich
Poziom trudności:
łatwa
Długość szlaku:
5.6 km
Rodzaj dróg:
10% drogi asfaltowe, płyty betonowe, 90% drogi leśne
Czas przejścia:
1h

Trasa nr 2 (przez Smołdzino)
Trasę rozpoczynamy przy bramce stadionu w Żukowie (ul. Książąt
Pomorskich). Początkowo poruszamy się wzdłuż razem z zielonym
szlakiem NW w dół drogą z płyt betonowych (ok. 250m), a następnie
skręcamy ostro w lewo, wchodząc w leśną drogę. Po prawej stronie
mijamy wodospad, przechodzimy przez mostek i po ok. 30 m od mostku
dochodzimy do szutrowej drogi, gdzie ostro skręcamy w prawo. Tą drogą
mijamy kolejny most i po ok. 200 m przechodząc pomiędzy
zabudowaniami, skręcamy w prawo mocno pod górę. Na szczycie
skręcamy pod kątem prostym w lewo. Przemierzamy ok.100 m i
dochodzimy do ul. Mickiewicza, tu skręcamy w prawo. Mijamy ostatnie
zabudowania Żukowa i zmierzamy w kierunku Smołdzina. Po minięciu
krzyża, maszerujemy dalej prosto kamienistym wąwozem pod górę.
Mijamy po lewej stronie duże gospodarstwo (po ok. 2 km od krzyża).
Następnie lekkim łukiem skręcamy w lewo. Po lewej stronie drogi
mijamy kolejny krzyż i po ok. 1,3 km dochodzimy do drogi asfaltowej
łączącej Borkowo i Smołdzino. Skręcamy w lewo w ulicę asfaltową, a
następnie od razu w prawo w polną drogę – ul. Techlinka. Podążamy w
dół brzegiem jeziora Techlinka, a następnie wzdłuż lasu, idąc cały czas
prosto, lekko pod górę. Po przejściu około 2 km od Smołdzina
dochodzimy do skrzyżowania dróg szutrowych i skręcamy w lewo, w
drogę prowadzącą pomiędzy zabudowaniami. Po przebyciu kolejnego 1
km dochodzimy do ulicy asfaltowej i skręcamy w nią w prawo w kierunku

Borkowa. Dalej maszerujemy do pierwszych zabudowań po lewej stronie
i skręcamy w lewo w drogę szutrową. Podążamy prosto i po przebyciu
około 1 km docieramy do skrzyżowania dróg polnych, gdzie skręcamy w
prawo i dochodzimy do oznaczonego szlaku w kierunku Smołdzina. Tą
samą drogą wracamy w kierunku Żukowa.

Punkt wyjścia:
Stadion Gminny przy ul. Książąt Pomorskich
Poziom trudności:
trudna
Długość szlaku:
10.5 km
Rodzaj dróg:
8 % drogi asfaltowe, płyty betonowe, 92 % drogi leśne
Czas przejścia:
2h

*informacja udostępniona przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

