Witamy na szlaku
er
To Outside Glocest
Road!
Postępuj zgodzie
ze wskazówkami i
ia.
odpowiedz na pytan

Wskazówki

Puzzle i fakty

Z wejściem do szkoły za wami, wejściem
w lewo i idzcie w dół kierunku DW Sport i
swiateł drogowych.

Teren gdzie Gloucester Road, szkoła teraz
stoi należał kiedyś do “Six Chimneys Farm”

Na światłach drogowych przejcie na drugą
stronę i skręcie w prawo na Honeybourne
Way.

Puzzla 1: Co sądzicie stało w miejscu gdzie
teraz stoją mieszkania po prawej stronie które
były zbudowane w późnych latach 1880 roku?
Wskazówka: 1) Obejmuje wiele krów
2)Odbywala się również wymiana pieniedzy.

Skręcie w prawo pod mostem, pujcie
schodami na górę i skręcie w lewo przez
most w kierunku Pittville.

Puzzla 2: Prawdziwa nazwa mostu jest
„Bowstring’- Jak stary myślicie jest ten most?

Idźcie spacerem wzdłuż chodnika
Honeybourne aż zobaczycie bramę po
prawej

Puzzla 3: Pokim był ten park nazwany?

Idzcie dalej w dół spadku w stronę parku.

Puzzla 4: Po prawej stronie jest wskazówka
czym ten park kiedyś był. Czy możecie tą
informację znaleźć? Wskazowka – Pujście
wzdłuż ściany i zobaczycie kamienie które
mogą być pomocą w odpowiedzi.
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Po prawej stronie zobaczycie duży brązowy
budynek.

Puzzla 5: Czy możecie się zorientować, co on
kiedyś był? Wskazuwka - zpujscie na tablicę
informacyjnej w pobliżu

Po drugiej stronie kaplicy jest Park. Pujdzcie,
chwilowo, na hustawkę i zobaczcie jak
wysoko możecie sięgnąć!
Przejcie, spowrotem spacerem, drogą przez Puzzla 6: Jak byście opisali niebo?
ogród, odchodząc od kaplicy. Po waszej
Wskazowka – przyjżycie się na przeczytajcie
prawej stronie jest mały ogródek z rysunkami na podłodze obok klombów.
publicznymi.
Wródzcie spowrotem na ścieżkę i idzcie w
kierunku wyjścia od parku. .

Puzzla 7: Dlaczego myślicie ten park jest
nazwany po Winston Churchill? Wskazowka przecztajcie tablicę informacyjną blisko zjazdu.

Po opuszczeniu ogrodu, skręcie w prawo i
śledzcie niebieski znak spowrotem na drogę
Honeybourne.

Honeybourne linia kiedyś byla ‘linią kolejową,
łącząca spa stację z Cheltenham tor koni
wyścigowych ze stacją St. James (blisko
Waitrose którą zamkneli w 1966 roku)

Przejcie przez most Bowstring i spójrzcie w
lewo. W dół zobaczycie budynek Waitrose.

Puzzla 8: Ta ziemia miała zupełnie inną
funkcję w 1960’s. Co myślicie była ta funkcja?
Wskazowka – Może był potrzebny ręcznik!

Stąd zejcie w dół po schodach i wzdłuż rzeki
Chelt

Na dole schodów jest mały jaz, którą funkcją
była zapobiegać zalania bo rzeka często się
przelewała i zalewała trawę obok.

Przed drogą po prawej stronie był
zbudowany budynek ktury łączył Waitrose i
Gloucester Road

Puzzla 9: Czy możecie zgadnąć czym ten
budynek był? Wskazowka - Pechowe
zwierzęta od Rynku Bydła byli tu przywiezione

Idźcie chodnikem wzdłuż rzeki, zpowrotem
na główną drogę. Jak skrecicie w lewo to
wkrótce zobaczycie szkołę.
Gratulacje! Zakonczyliscie ‘Go Outside Gloucester Road’ szlak. Proszę wysłać sprzężenia
zwrotne i dajcie znać wasze myśli i opinię tej przygody. Dziękuję
Odpowiedź
Puzzla 1: Rynek bydła. Tutaj farmerzy przyjeżdżali z okolic
sprzedać żywy inwentarz.
Puzzla 2: Most został zbudowany w 2002 roku obok Waitrose
Puzzla 3: Winston Churchill
Puzzla 4: Cmentarz ktury w 1965 roku został przekształcony w
ogród.
Puzzla 5: To jest Dr. Mary’s kaplica mysji, zbudowana w
1830-tych lat, ponad 180 lat temu!

Puzzla 6: Dziki kwiat
Puzzla 7: On Zmarł w 1965, w tym samym roku jak było otwarcie
parku.
Puzzla 8: Kąpielisko. Alstone kąpielisko kiedyś zajmowało
przestrzeń, na którym teraz jest parking
Puzzla 9: Rzeźnia, miejsce gdzie zwierzęta były przygotowane dla
ludzi do jedzenia.

Kontakt: rachel@go-outside.co.uk
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