Nadmorska wyprawa czwórki z CIKLO * 18 – 23.08.2015
Codzienne relacje Władysława Wojtulewicza docierały via Internet.
18 sierpnia
Wacek, Bogdan, Zbyszek i ja o godzinie
9 zameldowaliśmy się w naszej bazie
wypadowej w Tuchomie (Szwajcaria ... no
dobra, Kaszubska). Mały relaksik - 88 km,
w tym piękną Trasą Kaszubską. Pagórki
jak w Beskidzie Niskim (na fotce - wyciągi
narciarskie). Połowa trasy z wiatrem i z
góry, a druga pod górę i pod wiatr. No a
jutro od rana do Gdańska.
19 sierpnia ·
Dzień drugi naszej rowerowej wyprawy między innymi - lotnisko w Rębiechowie,
zabudowa Głównego Miasta oczywiście
Gdańska, Westerplatte, Twierdza
Wisłoujście, katedra w Oliwie z
wysłuchaniem koncertu no i plaża. Jutro
Gdynia.
20 sierpnia ·
No i nadszedł trzeci dzień nadmorskiej
wędrówki. Pogoda jak widać, nastroje jak
widać, kasa jeszcze jest, a więc nic nam
do szczęścia więcej nie potrzeba. Dzisiaj
Sopot i Gdynia, a jutro - prawdopodobnie
na Hel. Pozdrawiamy wszystkich
cyklistów płci obojga i zapraszamy na
szlak.
Ewa Kempińska jak na Hel to tylko
ścieżka rowerową ciągnie sie od
Władysławowa po Hel -z jednej strony
zatoka z drugiej morze i zapach dzikich
róż. Chłopaki zazdroszczę - jechałam dwa
razy, w przyszłym roku pojadę trzeci.
21 sierpnia ·
Dzień czwarty. Zostało nam jeszcze
trochę grosza no to na Hel. .Zaciągnąłem
się do US Army, z braku nagusów w
Chałupach Wacek pochwalił się nagim
torsem, a we Władysławowie spotkaliśmy
naszego przyjaciela Jarka. A jutro
prawdopodobnie Wejherowo i okolice.
22 sierpnia o 21:26 ·
To już piąty dzień naszej rowerowej
wędrówki - dzisiaj Wejherowo. Bardzo
przyjazne dla turystów miasto. Jeżeli
będziecie w pobliżu, to proponuję zajrzeć.
A okolica przecudnej urody - takie
Bieszczady w miniaturce. A jutro to plaża,
plaża, plaża oczywiście nadmorska.
23 sierpnia
23-08-2015 - no i nadszedł kres naszej
dziejowej rowerowej wędrówki.
Jednoślady już zapakowane, a my
zgodnie z planem na plażę, parę
wdechów jodu, wymoczenie w słonej
wodzie, trochę słoneczka, wrzucenie
monety dla Neptuna i kierunek Kooonin.
Czas planować kolejną eskapadę.
W wyprawie udział wzięli: Bogdan Rachuba,
Zbyszek Starczewski, Władysław Wojtulewicz
i Wacław Zając. Zdjęć było prawie 400,ale zmieściły
się tylko te.

