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Start:
station Gronowo Elbląskie (treinverbinding om het uur vanuit
Elbląg en Malbork).
Eindpunt:
25 km: Elblag 20 km: Tropy Elbląskie 12 km: Jezioro. Bustijden
informeren op busstation Elblag
Horeca:
Gronowo Elbląskie en Elbląg. Even buiten de route ligt Op 700 m
ten noorden van Jezioro een winkeltje
Bereikbaarheid:
goede trein- en busverbindingen uit Elblag en Gdansk
Kaart:
Wysoczyzna Elbląska i okolice jeziora Drużno, schaal 1:50.000
Routebeschrijving d.d.: juli 2006
Met rug naar uitgang station RD. Na 100 m kruising. Hier RD richting Jasionna (ul
lacznosci). Na 500 m T-splitsing ( voor u staat nr 8 ul swierkowo). Hier LA en direct weer
RA landweg in. Steeds RD. Na ruim 2 km verharde weg. Hier RA. Na 500 m brug over.
Volg tractorsporen die bedekt zijn met betonplaten. Bij asfaltweg LA. Na 700 m brug
over (Voor bezoek stoomgemaaltje even voor brug LA) Na 300 m kruising. Hier RA. Na
1 km LA verharde weg in. Even voorbij huizen ligt rechts mennonieten begraafplaats. RD
tot T-splitsing. Hier LA. Na 1 km weer T-splitsing. Hier RA. Na 1,5 km kruising van
asfaltwegen. Hier RA . Na 700 m ligt links voormalige mennonieten kerk. Achter kerk,
onder hoge bomen, overwoekerde mennonieten begraafplaats. Zelfde weg terug, maar
nu bij kruising RD. Even voor kerk RA landweg in. Na 500 m LA (afslag ligt even voor
punt waar landweg haakse bocht naar rechts maakt). Na een paar honderd meter
passeert u een katholieke begraafplaats. Bij kruising met asfaltweg RD en verder via
landweg. Na 1 km splitsing. Hier LA. Landweg komt uit op dijk. LA en verder over dijk
naar ophaalbrug. Brug over en asfaltweg volgen. Na 800 m splitsing. Hier rechts
aanhouden. Na 2 km bruggetje. Direct voor dit bruggetje RA landweg in. Weg voert
langs sloot met wilgen. Even na huis dam over en verder langs linkerkant sloot. Even
verder dijk op. Hier LA en dijk volgen tot asfaltweg. (RA voor bezoek aan overwoekerde
mennonieten begraafplaats in Tropy Elblaskie. Na 800 m LA verharde weg in.
Begraafplaats ligt rechts, achter garage met rode deuren en wit gebouwtje) Weg
oversteken en verder over dijk. Volg blauw witte markering tot Elbląg.

