




Slow food.
3-5 maja 2019

JECHAĆ
WIDZIEĆ
SŁYSZEĆ
CZUĆ
BYC...



WARSZAWA

MAZURY

WZGÓRZA
DYLEWSKIE

5 ośrodków SLOW FOOD

3 dniowy road trip

4-5 oldtimerów 

3 widokowe trasy 



Cześć. 



Poznacie miejsca, gdzie czarodzieje 

podnoszą wodę w jeziorze, a statki unoszą

się o kilka metrów!  Trasę wytyczyliśmy 

przez śluzę oraz prom dla aut :) 

Przygoda! 

Zapomnij o planowaniu trasy, pilnowaniu

mapy i ładowaniu telefonów. Odpręż się,

prowadź auto i ciesz się chwilą! 

Ja  zajmę się resztą. 

Hej, zatrzymaj się! 

Znasz to uczucie, że musisz zrobić

stop ? Tu możesz. Po prostu wciśnij

hamulec, zachwyć się drogą, zrób

fotę. Zrób co chcesz.  

Tańczące jachty 

Wiemy pewne rzeczy. Poznaliśmy kilka 

strzeżonych tajemnic. Podzielimy się. 

Na przykład tym, że są w Polsce miejsca,

gdzie biegają dzikie konie. Pojedziemy tam

Charakter drogi

Zakręcone drogi, dawne aleje

wiekowych,pruskich drzew, jeziora,

które bez przerwy zaczynają się i 

kończą. Tylko tak poznasz auto.

Lokalne tajemnice



A gdyby ludzie, którzy prowadzili Manufakturę 

Królewską w Łazienkach nagle podali Ci obiad

na polu ? I to z widokiem na jezioro ? 

Tak będzie...

Obiad na polu / Danka z Lasu 

Obiady na polu / Dzidka Przetacka 

Kolacja degustacyjna / Stara Szkoła 

Na Wzgórzach Dylewskich specjalizują

się w rozkoszy na stołach. Będziemy jeść

z Jackiem i Ewą i to będzie niezwykła 

przygoda z Paryżem w słodkim tle.  

Kobieta, która chciałaby żyć jeszcze bardziej

na odludziu, jeszcze bardziej w lesie, jeszcze

głębiej w przyrodzie. Wiele wie o rybach, 

zwłaszcza w liściach tymianku. Na naszym

tripie poda nam jedzenie w dziczy. 



Ruszamy spod Stacji Klasyków w podwarszawskich Łomiankach. Panie i Panowiem oto Wasze auta, zaczynamy przygodę. 

Leci opowieść, krótka instrukcja używania aut, po godzinie uruchamiamy silniki. Jest 10.00 rano i Łomianki już żałują, że 

kolorowa kawalkada opuszcza to miejsce. 150 kilometrów od Warszawy wjeżdżamy w bajkę. Droga zaczyna się wić, suniemy nią kolorowym 

zestawem, znikają reklamy, pojawia się szyld najbardziej gorącego adresu dla miłośników klimatycznego wypoczynku. 

W Starej Szkole zjemy obiad, a po 2-3 godzinnej przejażdżce po okolicy wracamy na specjalnie dla nas przygotowaną kolację degustacyjną

1
Droga:  Stacja Klasyki - Stara Szkoła na Warmi - łukowate szczęście Wzgórz Dylewskich - pola wiatraków.



Witam Sybarytów! Ten dzień podniesie poziom serotoniny do poziomu, który można uznać za bezczelność. 

Najpierw legendarne śniadanie, a potem jak u Hitchcocka - będzie coraz więcej emocji. Odwiedzimy Rusłana i Sylwię 

z Rancza Frontiera, Bastion Smaku, a obiad zjemy na polu u Dzidku z Siedliska Niedziela. Na koniec drobny 

poczęstunek w Starej Szkole i naprawdę głęboki sen...
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Droga:  Śluza Guzianka - drogi dzikich koni na wolności - przeprawa promowa - zakręty, łuki, woda.



Niedziela! Dzień święty święcić :) 

Teraz wpadamy w zen, jest chwila na samotne medytacje i obietnice nie odkładania życia na potem. Pomogą w

tym Gospodarze, Ewa i Jacek. Oni wiedzą więcej niż my. Opowiedzą. A my zrozumiemy dlaczego tutejsze śniadania 

trwają po kilka godzin. Niedzielna trasa zaprowadzi nas pod Olsztynek. Jest tam poniemieckie lotnisko, betonowa bomba

i mieszka Danka z Lasu. Programowo nie gotuje. A dla nas zrobi wyjątek, bo lubi wyjątkowych ludzi. To będzie obiad 

na łące pod lasem. Na przyjemnej emocji wracamy do Łomianek około 18-20. Dalszą część przygody piszecie już sami.           
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Droga:  Śladami Danki z Lasu :) Ta kobieta wie o okolicy więcej niż biskup z komisarzem razem wzięci.



Trasa

Co jest w cenie

Stacja Klasyki - Wzgórza Dylewskie - Mazury - Stacja Klasyki 

Przejazd jednym z pięciu zabytkowych 
BMW serii 2002 malowniczą trasą 
zgodnie z ułożonym programem 

Ilość osób 8-10 / po 2 osoby w aucie 

Ilość oldtimerów

Dystans 180-300 km dziennie  

Kiedy 3-5 maja  

Czas 3 dni / piątek-niedziela 

Noclegi u Ewy i Piotra Tracz
Stara Szkoła / Wzgórza Dylewskie 

Cały pakiet żywieniowy
Lokalne specjały kuchni SLOW FOOD
śniadania, obiady, kolacje, obiado-kolacje 

Kierownica w ręku, rosa na łące, zapach 50cio letniego auta...

Benzyna, ubezpieczenie auta, 
opiekun wyjazdu

Cena 2300 zł od osoby / pełen pakiet 
uwaga: 
warunkiem uczestnictwa jest 
wyjazd dla 2 osób,
auto oddaję parze, która dzieli 
ze sobą pokój, auto, stół itd.  

4-5 

pakietu ? 

Kontakt Jakub Majewski / T: 667220022 / info@drivestory.pl 

Rezerwuj:  50 1140 2004 0000 3702 6485 1218        

Potwierdzeniem miejsca jest zadatek w wysokości  50% wartości wyjazdu  



Przed zapłatą, nie zapomnij pomyśleć jaki kolor auta zechcesz wybrać. Najlepiej zadzwoń do mnie i 
 chwilę porozmawiaj, pomogę dobrać charakter auta do Ciebie. Fajnie będzie mi Ciebie poznać.
                   Jakub Majewski T: 667 220022 / jeśli jestem na spotkaniu oddzwonię                                       




