PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ
Wskazówki od miejscowych:

Jazda po słynnych nieutwardzonych / białych
drogach Toskanii

Toskania pełna jest różnego rodzaju dróg. W niektórych pagórkowatych
i górzystych okolicach natkniesz się na słynne toskańskie
nieutwardzone, żwirowe wiejskie drogi, nazywane także białymi
drogami. Ponieważ uznaje się je za cenne dziedzictwo narodowe i
często wykorzystuje przy wydarzeniach i okazjach, podczas których
ważne jest odtworzenie atmosfery minionych czasów, zachowano je aż
do dzisiaj. Dzięki nim chronione jest także środowisko naturalne,
ponieważ do ich budowy nie używa się żadnych utwardzających
materiałów.

Chociaż pięknie wyglądają i są charakterystyczne dla naturalnego
krajobrazu, warto wiedzieć, z czym ma się do czynienia, jeśli się nimi
podróżuje. Zebraliśmy razem kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci
podczas Twojego pobytu w Toskanii ‒ mamy nadzieję, że okażą się dla
Ciebie przydatne.

Nieutwardzone / Białe drogi są podzielone na 4 kategorie:
1. Dobre drogi żwirowe
2. Wyboiste drogi żwirowe
Odradzamy w przypadku samochodów z niskim podwoziem
3. Prowadzące pod gore drogi żwirowe
Zalecany samochód o wysokim podwoziu, zalecane doświadczonych
kierowców
4. Strome drogi żwirowe
Całkowity stosunek masy do mocy nie powinien przekraczać 20 kg
na 1 kW mocy (włączając w to pasażerów i bagaże). Odradzamy w
przypadku samochodów z niskim podwoziem

Stosunek kW/kg dla Twojego samochodu dla kategorii 3 i 4 możesz sprawdzić na:
http://www.carfolio.com/

Upewnij się, że Twój samochód ma wystarczającą moc, aby
wjeżdżać w górę stromych, wiejskich dróg, oraz że w razie
potrzeby będziesz mógł uzyskać wystarczające przyśpieszenie.

Jeśli to możliwe, w przypadku pobytu w górzystej okolicy wybierz
samochód z napędem na cztery koła.
Mniejsze samochody mogą lepiej nadawać się do jazdy po wąskich,
krętych wiejskich drogach.

Wskazówka od miejscowych:
 Postaraj się nie zmieniać gwałtownie swojej prędkości i
utrzymuj stałą odległość od pobocza.
 Jeśli poruszasz się po nieutwardzonej drodze
żwirowej, pamiętaj, że Twoja przyczepność będzie o
wiele mniejsza.
 W zakręty lepiej wchodzić szerokim łukiem.
 Jeśli to możliwe, postaraj się przejeżdżać przez wyboje i
zakręty bez zbytniego zwalniania lub zatrzymywania się.
W przeciwnym razie przy próbie przyśpieszenia Twoje
opony mogą zacząć kręcić się w miejscu (buksować).
 Widząc nadjeżdżający z naprzeciwka samochód, zawsze
ustępuj pierwszeństwa osobie, która wjeżdża pod górę
(chyba że obok znajduje się specjalnie wyznaczone
miejsce, na którym można się zatrzymać).
 Jeśli zostaniesz zmuszony do wycofania się w dół drogi,
nie spiesz się. Zrób to w takim tempie, jakie Ci
odpowiada.
 Przeczytaj opisy willi na naszej stronie, aby dowiedzieć się,
gdzie są położone i czy dojazd prowadzącymi do nich
drogami jest trudny.

Przykład:

Warunki pogodowe
Jeśli pogoda przez dłuższy czas jest sucha, żwir będzie luźny,
wzrasta więc ryzyko kręcenia kołami w miejscu (buksowania).
Deszcz może spowodować powstanie warstwy wody na powierzchni
drogi, sprawiając, że będzie ona śliska lub pełna kałuż.
Po obfitym deszczu kałuże mogą tworzyć duże dziury w nawierzchni,
warto więc być szczególnie uważnym.
Najlepiej sprawdzić pogodę przed przyjazdem, aby wiedzieć,
czego się spodziewać.
Jeżeli przewidywane są opady śniegu, będziesz potrzebować
wsparcia w postaci łańcuchów.
Radzimy także przyjazd na miejsce za dnia. Większość dróg
żwirowych nie jest oświetlona, w związku z czym poruszanie się po
nich nocą jest bardziej niebezpieczne.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem email concierge@to-tuscany lub odwiedź https://www.totuscany.com/.

