Trasa nr 3 - Do Piekła
Początek trasy zaczyna się przy Pensjonacie ,,Samotnia nad Wdą,,. Stąd prawym brzegiem doliny rzeki Wdy
wędrujemy w tunelu potężnych drzew, wzdłuż zielonego szlaku (trasa łatwa). Z lewej strony podziwiamy rozległe
panoramy górnej części Zbiornika Żurskiego. Po drodze mijamy źródlisko zwane Piekielnym Zdrojem, a dalej
zabudowania położonej nad samym brzegiem Wdy osady Piekło. Woda w zdroju nie jest badana, więc nie polecamy do
spożycia, natomiast doskonale chłodzi w czasie upałów. Dalej trasa wiedzie stromym podejściem, aż do wielkiego
drzewa, zwanego Diabelskim Dębem, o którym legenda mówi, jak chłop ze Starej Rzeki przechytrzył diabła. W cieniu
drzewa proponujemy pomiar pulsu i krótki odpoczynek. Trasa, którą przebyliśmy pokrywa się z czarnym szlakiem
Trasy Nr 4 – Stara Rzeka. Nieco dalej dochodzimy do skrzyżowania tras (czarny i zielony szlak) skręcamy w prawo (na
południe), i zielonym szlakiem kontynuujemy wędrówkę do Tlenia.
Maszerujemy po równym terenie mijając modrzewiowe, sosnowe i brzozowe drzewostany.
Przechodzimy pod linią energetyczną dochodząc do dawnego Traktu Napoleońskiego. Gdzieniegdzie widać jeszcze
wystające spod mchu i liści kamienie brukowe (ok. 1806-1811 r.) z okresu przemarszu wojsk Napoleona na Rosję. Do
brukowani drogi zmuszeni zostali mieszkańcy Tlenia i okolicznych wiosek, bowiem armaty i tabor wojskowy topiły się
w grząskim gruncie. Trakt Napoleoński także opisuje jedna z legend. Treść legendy pełna jest żalu i nieszczęścia
wykorzystywanych przez wojsko ludzi. Tu trasa łagodnie zbiega w dół. Szerokim wąwozem, zarośniętym sosną i
drzewami liściastymi docieramy do punktu wyjścia. Z lewej strony na zboczu zobaczymy kolejne potężne drzewo – to
Dąb Napoleona. U jego podnóża stał Napoleon w 1912 roku przyglądając się stacjonującym w Tleniu wojskom. Stąd
wydał też rozkaz wymarszu na wschód – na Rosję.
Wychodząc z lasu widzimy przed sobą rozległą panoramę Tlenia i błękitną taflę wód rzeki Wdy.
Wędrówka tą trasą sprawia przyjemność przy minimalnym wysiłku włożonym w przemarsz. Po drodze spotkamy
zwykłych spacerowiczów, dla których droga do Piekła jest częścią ich życia, lub wędrowców przywracających ponad
dwustuletnią historię Napoleona Bonaparte i jego wojsk w naszym regionie.

