ПАШПАРТ ПАДАРОЖНІКА

Пешаходны маршрут

“ДАРОГА ЦІШЫНІ”
Паўднёвы шлях

Паўднёвы шлях
The way of silence

“Дарога цішыні” – гэта маршрут, падрыхтаваны
для тых, хто хацеў бы пешшу прайсці невялікі
кавалак тэрыторыі багатай на прыродную і
культурную спадчыну нашай краіны. “Дарога”
пачынаецца ў Івянцы (50 км ад Мінска)
і пралягае па адгор’і Мінскага ўзвышша,
жывапіснаму ландшафту цэнтральнай
і паўночна-заходняй Беларусі, праз
неабсяжныя прасторы залацістых палёў,
хваёвых і ліставых лясоў, а таксама праз
невялікія вёскі, якія яскрава адлюстроўваюць
гісторыю і сялянскі быт Беларусі.
Заканчваецца маршрут у Ракаве.
“Дарога цішыні” – гэта сапраўдная магчымасць
адпачыць ад гукаў і шуму вялікіх гарадоў,
пабыць у цішыні, сам насам ці толькі з роднымі
і каханымі.

ПАЎДНЁВАЯ І ПАЎНОЧНАЯ
СЦЕЖКІ
“Дарога цішыні” складаецца з Паўднёвай
і Паўночнай сцежкі. Вандроўнік можа
самастойна выбраць адзін з накірункаў,
Паўднёвы ці Паўночны. Кожная сцежка мае
працягласць каля 40 км.
На працягу Паўночнай і Паўднёвай сцежак
усталяваны інфармацыйныя стэнды, якія
пазнаёмяць вас з гісторыяй і рознымі
славутасцямі вёсак, а таксама з жывёламі
і раслінамі леса. Як Паўночная, так і Паўднёвая
сцежкі прамаркіраваныя ўказальнікамі
ў накірунку з Івянца ў Ракаў.

Спампаваць
трэк

Не згубіцца ў дарозе дапаможа
таксама GPS-трэк, які вы можаце
спампавать з дапамогай
куар-кода.
Падрабязней пра “Дарагу цішыні” на сайце silent-way.by

Аб праекце

НАВОШТА ПАШПАРТ
ПАДАРОЖНІКА
Пашпарт падарожніка носіць інфарматыўны
і забаўляльны характар адначасова. З аднаго
боку, з яго дапамогай прасцей расказать пра
“Дарогу цішыні” тым, хто цікавіцца пешым
турызмам. З другога боку – “пашпарт”
дапаможа захаваць успаміны аб тых мясцінах,
дзе пабываў падарожнік.

Як карыстацца пашпартам
1. Знайдзіце спеціяльныя драўляныя скрыні
ў выглядзе шпакоўні, якія ўсталяваны як у
населеных пунктах, так і ў лесе па “Дарозе
цішыні”. У гэтых скрынях знаходзяцца розныя
штампы.
2. Пастаўце штамп у вольную клетку
ў пашпарце. Штампы адлюстроўваюць назву
мясціны і мясцовую славутасць або назву
і выяву жывёлы.

ДЗЕ ЗНАЙСЦІ СКРЫНІ
СА ШТАМПАМІ
На працягу ўсёй дарогі ўсталявана
10 скрыняў са штампамі:
5 на Паночная сцежцы і 5 на Паўднёвай.

Паўночная сцежка
Скрыні ўсталяваны на дрэвах каля такіх
інфармацыйных стэндаў, як “Веретеница
ломкая”, “Обыкновенный козодой”,
“Жизненный цикл стрекозы”, “Лишайники”
“Крестовик”.

Паўднёвая сцежка
Шукайце скрыні ў такіх населеных пунктах,
як Івянец (на стэндзе каля царквы), Волма,
Рочавічы, Душкава, Ракаў.

Імя падарожніка

Краіна / населены пункт

Дата падарожжа
дзень

месяц

год 20

Для штампаў

Парады

Аўдыёгід

Жыхары вёсак

Вырашылі прайсці адну са
сцяжынак, калі ласка, наведайце
інтэрнэт-старонку з парадамі,
як падрыхтавацца да вандроўкі.
Выкарыстоўвайце аўдыёгід.
Ён дапаможа даведацца пра тое,
што вы не прачытаеце
на інфармацыйных стэндах.
Вандруючы па Паўднёвай
сцежцы, звярніце ўвагу на
гісторыі людзей, якія жывуць
у вёсках па вашым маршруце.
Старонка на англійскай мове.

Eng

Грамадскі транспарт:
маршрутка Мінск-Івянец
+375(29) 596 92 10
+375(44) 556 92 10
маршрутка Ракаў-Мінск
+375(29) 353 15 00
+375(29) 618 21 10

