Witajcie na moim szlaku! Bardzo mi miło,

że zechcieliście odwiedzić Nowy Dwór

Mazowiecki i Twierdzę Modlin. Na drugiej stronie karty czeka na Was sześć zagadek i sześć miejsc
do odnalezienia w Twierdzy. Stoją tam figurki przypominające mnie. Postaram się, aby z czasem
było ich więcej. Nowy Dwór Mazowiecki zmienia się z roku na rok i, choć przed nami jeszcze wiele
pracy, staje się coraz bardziej przyjazny Turystom. Życzę niezapomnianych wrażeń, pozdrawiam i
zapraszam ponownie!

Baśka Murmańska

Misiowy Szlak Baśki Murmańskiej najlepiej zacząć od wizyty w Centrum Informacji Turystycznej
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy przy ul. Ledóchowskiego 164.
Gdzie nas szukać?
www.3rzeki.pl
www.baskamurmanska.pl
tel. /fax 022 713 32 79
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl

Spacerując po Twierdzy, znajdź miejsca, o których mowa w zagadkach.
Baśka Murmańska czeka na Ciebie. Zapisz nazwy budynków lub ich adresy i wróć do
Centrum Informacji Turystycznej po niespodziankę :)

Gdzie jesteś, Basiu?
Przy wielkim Kasynie, między drzewami.
Gdy będziesz szukać, odnajdziesz tam
nie tylko mnie, ale punkt, gdzie czasami
o Twierdzy opowie Ci Pani lub Pan.
Gdzie dalej iść, Misiu?
Przy wschodniej bramie, co miasto ma w nazwie
które, twórcy Twierdzy też oddaje cześć.
Pod murem spoczęłam, łatwo mnie znajdziesz.
Możesz tu też się napić lub zjeść.

Basieńko, gdzie dalej?
Czerwony z niebieskim prowadzą do pary.
Przez park i wzdłuż koszar, gdzie wiedzie szlak owy.
Tu niedaleko, za carskimi blokami,
odnajdziesz budynek w kształcie podkowy.
Niedźwiadku, gdzie jesteś?
Dwa kroki stąd, niedaleko komina
budynku, w którym żołnierze robili pranie
dziś hotel zamek przypomina.
Możesz zjeść obiad albo śniadanie.
Baśka, nie żartuj? Którędy dalej?
Tup Tup wolnym krokiem, gdzie dzwony dostojnie
w niedzielny poranek dają wiernym znak,
przysiadłam na chwilę niedaleko okien.
To właśnie tutaj prowadzi mój szlak.
HOP HOP, gdzie się ukryłaś?
Nieopodal cukiernia – to pod nią zawitam.
Zmęczyłam się i szukałam ochłody.

Szukając drogi, mieszkańca zapytaj,
gdzie można zjeść dobre ciastko i lody.

