Trasa wycieczki: Pogoria III i Park
Zielona
czas trwania: 1 godzina, typ: piesza, liczba miejsc: 2, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Pogoria III i Park Zielona to jedne z największych atrakcji miasta, ich bliskie położenie jest dodatkowym atutem.
Trasę rozpoczynamy od strony molo położonego przy plaży głównej, udajemy się w lewo. Tuż przy
przepływającej przez jezioro rzeczki Pogoria skręcamy w stronę parku ( trasa oznaczona drogowskazem),
podążamy wzdłuż malowniczo wijącej się Pogorii, na drugim brzegu wznoszą się domki działkowe.
Przechodzimy przez mostek, by polną ścieżką udać się w stronę parku. Tam znajdziemy wytchnienie w cieniu
drzew. Przejście trasy w jedną stronę zajmuje ok. 30 minut.
Istnieje też możliwość dojścia promenadą od strony parkingu głównego. Wytrawniejsi piechurzy mogą dotrzeć
dalej, aż nad Pogorię IV ( dodatkowe 30 min. drogi w jedną stronę)
Jako ciekawostkę można podać, iż wspomniany fragment jest częścią tzw. Via Regia (Zachodniomałopolskiego
szlaku św. Jakuba), o czym świadczy widniejący na drzewie znak z charakterystyczną muszlą. Trasę możemy
pokonać również rowerem, jest to opcja popularna wśród odwiedzających te miejsca.

Program wycieczki
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Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria III
W pobliżu nowo wybudowanego molo, wysuniętego 60 m
od brzegu, mieści się strzeżone kąpielisko z piaszczystą
plażą o długości 300 m. Akwen Pogorii III to ulubione
miejsce rekreacji dla miłośników windsurfingu, żeglarstwa,
nurkowania, kajakarstwa i rowerów wodnych. Po
sześciokilometrowej ścieżce wokół zbiornika poruszają się
rolkarze i rowerzyści, a zimą także narciarze biegowi.
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Dąbrowa Górnicza
Park Zielona
W centralnej części Parku (prawie 70 ha powierzchni)
znajdziecie niedawno przywróconą do życia podświetlaną
fontannę. To bardzo urokliwe miejsce i dobry punkt do
organizowania spotkań i nawigowania po Parku. W pobliżu
fontanny mieści się Centrum Sportów Letnich i Wodnych, a
w nim: boiska do piłki plażowej, ścianka wspinaczkowa i
skatepark. Okolice Parku Zielona można zwiedzać na kilka
sposobów: pieszo, na rowerze, melexem, rikszą, a nawet
kajakiem.
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