Spotkanie Shaumbry w Duchowiźnie
27 czerwca 2021

Spotkanie pod hasłem - „MERLIN – JESTEM KIM JESTEM”
Oto garść informacji organizacyjnych:
Termin: 27 czerwca (niedziela) od 10:00 do ~19:00
Miejsce Spotkania: Duchowizna 17 Zakroczym, woj.Mazowieckie
Gospodarz: Tomek Kukułowicz
Prowadzący: Lidia Podlipna-Salwa, Włodek Salwa
Program:
- 10:00 przyjazd uczestników, kawa, herbata, zwiedzanie domostwa
- ~11:00 rozpalenie ogniska „Shaumbrowy Ogień”
Głos Shaumbry – mówi Lidia
Głos Shaumbry – mówi Włodek
Głos Shaumbry – mówi Tomek
Pytania i odpowiedzi – wszyscy
- ~14:00 wspólny obiad*
- ~19:00 pożegnanie uczestników
*wegetarianie proszeni są o wcześniejszy kontakt z Tomkiem tel. 601 302 333

Rejestracja i opłaty:
- osoby przyjeżdżające w sobotę 26 czerwca płacą 100zł. W cenie zawarty jest
nocleg z soboty na niedzielę, kolacja w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę.
Dom Tomka Kukułowicza dysponuje 15-ma miejscami noclegowymi.
UWAGA: Planując przyjazd w sobotę koniecznie upewnij się, że są jeszcze
wolne miejsca noclegowe, dzwoniąc do Tomka tel. 601 302 333
- osoby przyjeżdżające w niedzielę 27 czerwca płacą 50zł. W cenie zawarty jest
obiad.
- Rejestracja na Spotkanie polega na dokonaniu wpłaty 50zł lub 100zł na konto
Eugeniusz Tomasz Kukułowicz, Nr. 88 1160 2202 0000 0000 8534 3700
Tytuł wpłaty: Jestem Kim Jestem
- UWAGA: Rejestracja udziału w Spotkaniu kończy się 23 czerwca (środa)
Kontakt: tomasz.kukulowicz@tekpolska.pl tel. 601 302 333
Dom Tomka i Mapka dojazdu:

Mapa dojazdu do Duchowizny

most nad Wisła

Jedziemy drogą numer 7 na Gdańsk
aż przejedziemy most na rzece Wiśle.
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Zjazd na Duchowiznę

Zjazd do Zakroczymia

Zakroczym

Po przejechaniu mostu na rzece Wiśle zjeżdzamy na drogę 62 na Płock.
Po minięciu Zakroczymia po około 500m zjeżdzamy w lewo na Duchowiznę.
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Po zjeździe na Duchowiznę jedziemy około
500m drogą asfaltową do punktu 1 .
W tym miejscu skręcamy w lewo
w droge gruntową (przed szklarniami).
Po dojechaniu do skrzyzowania dróg
(punktu 2 ) skręcamy w prawo i jedziemy
dalej około 200m do drogi która skręca w
lewo (na drzewie wisi niebieska tabliczka
Duchowizna 17). Jadąc tą drogą po 100m
dojeżdzamy do bramy wjazdowej.
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