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Invitație la inaugurarea Traseului de Cicloturism
de la Ciocănești – Dâmbovița , 20 aprilie,10:00-18:00
Centura Cicloturistică București (CCB) este
prima rețea de trasee turistice pentru bicicletă
care conectează comunități rurale din jurul
Bucureștiului, oferind bicicliștilor facilități
necesare pentru practicarea cicloturismului.
CCB demarează prin inaugurarea unui prim
traseu pentru iubitorii de biciclete și de natură.
Vă invităm să participați la evenimentul de
lansare a traseului de cicloturism din jurul
comunei Ciocănești, care va avea loc
sâmbătă, 20 aprilie. Acesta se va putea
parcurge oricând între orele 10:00 și 18:00.
Locul de întâlnire este Căminul Cultural
Ciocănești . Detalii despre cum puteți ajunge
găsiți aici.
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Traseul măsoară 25 km și va putea fi parcurs timp de aproximativ 2-3 ore. Pe traseu vă așteptăm cu
opriri la producători locali (apicultori, producători de legume proaspete), degustare de vin la cramă și
zonă de picnic unde veți putea gusta produsele proaspete pregătite de producători locali. În plus,
regiunea oferă peisaje superbe și foarte variate: pădure, luncă, mal înalt și zone cu stufăriș.
Acest eveniment nu este o cursă, ci o plimbare lejeră destinată oricui, inclusiv familiilor și
începătorilor, menită să ne îmbie către ieșiri și explorări în natură și să ne apropie de comunitățile
vecine Bucureștiului mai puțin știute, însă valoroase.
„Centura Cicloturistică București faciliteză colaborarea între comunități pe tema cicloturismului și
contribuie la dezvoltarea comunităților prin implicarea tinerilor ca participanți acti vi la inițiativele
locale. Localitățile care vor mai face parte din traseu sunt Decindea, Urziceanca, Vizurești și Crețu .” a
declarat Ionuț Udroiu, membru al Clubului Tineri de Succes Ciocănești, unul dintre partenerii strategici
care s-a implicat în dezvoltarea Centrurii Cicloturistice București.
Programul este sprijinit de ApEAL-Asociația pentru Educație, Antreprenoriat și Leadership, Cycling
Romania și ADAMOS. Proiectul beneficiază de finanțare prin programul PACT pentru COMUNITATE
al Fundației PACT. Pentru confirmarea participării și detalii, vă rugăm să -l contactați pe Mircea
Crisbășanu la 0746 11 00 33 sau pe e-mail - mircea@cyclingromania.ro.
Vă așteptăm, așadar, să încercați primul traseu din Centura Cicloturistică București!
Contribuție pentru participare: sugerăm o donație de 30 RON / persoană pentru a susține dezvoltarea
Centurii Cicloturistice București.
Vă mulțumim,
Echipa Centura Cicloturistică București

