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Przewodnik 
Rowerowy Beskid Sądecki
Dział Rowerowy Beskid Sądecki zainspirowany 
został przewodnikiem o tym samym tytule, któ-
ry obecnie projektujemy. Szeroka publikacja z 
ponad dwudziestoma propozycjami tras po Be-
skidzie Sądeckim i pasmach graniczących z nim 
stworzony będzie przez praktyków i specjalistów 
w dziedzinie turystyki rowerowej.

Już tego lata będzie on dostępny w formie inte-
raktywnego e-booka oraz drukowanej w naszych 
kanałach sprzedaży oraz u naszych partnerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Śpij. Jedz. Jedź na rower. 
Powtórz!

Tekst: © Maciej Iwan
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

#sport #MPR #TrasyRowerowe #Rowery#MTB

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Zdrowie ma wiele imion, a jednym z nich jest kolar-
stwo i turystyka rowerowa. Nie od dziś wiadomo, że 
regularna aktywność fizyczna przynosi pozytywne 
efekty. Spalanie tłuszczu, poprawa wydolności, re-
dukcja stresu, lepszy sen i samopoczucie to tylko 
niektóre z nich. 

Niestety, gro osób rower kojarzy z całodniowymi, 
weekendowymi wycieczkami i jeździ na nim spora-
dycznie… Przecież wcale nie musi tak być! Dzięki 
ścieżkom rowerowym, które w ostatnich latach wy-
rastają na Sądecczyźnie jak grzyby po deszczu, dwa 
kółka mogą towarzyszyć nam codziennie w trakcie 
dojazdów do pracy lub popołudniowych przejażdżek. 

Dla przykładu: dystans ścieżką rowerową z rynku 
w Nowym Sączu do bobrowiska w Starym Sączu je-
steśmy w stanie pokonać tam i z powrotem w niecałe 
1,5 godziny rekreacyjnym tempem. To sprawia, że 
w tym czasie zmuszamy organizm do wysiłku, podzi-
wiamy panoramę Beskidu Sądeckiego, relaksujemy 
przemęczony umysł, a w trakcie odpoczynku obser-
wujemy dziką faunę i florę na bobrowisku. A wszyst-
ko to całkiem za darmo! Dodatkowo otrzymujemy 
coś bezcennego, o czym marzy każdy z nas – zdrowie! 
 
Żyj wolno! Jeździj szybko!

W życiu prawie każdego miłośnika kolarstwa przy-
chodzi taki moment, w którym rekreacyjna jazda za-
czyna się przeradzać w coś bardziej profesjonalnego. 
Co znaczy bardziej profesjonalnie? Zaczynamy jeź-
dzić szybciej i dalej, szukamy informacji na interneto-
wych forach na temat odpowiedniego stroju, osprzętu, 
techniki jazdy – mamy większą świadomość tego, co 
robimy. W związku z tym w takim momencie warto 
zainstalować w swoim smartfonie sportową aplikację 
(aktualnie po upadku Endomondo wśród kolarzy 
prym wiedzie Strava) albo zaopatrzyć się w monitor 
aktywności lub licznik, dzięki któremu będziemy 
mogli zapisywać i analizować nasze osiągnięcia. Da 
nam to obraz, ile kilometrów przejechaliśmy, jaka 
była suma przewyższeń, ile zużyliśmy energii oraz 
czy robimy już jakieś postępy. Dużym plusem będzie 
dołączenie do naszych osiągnięć danych z pulsome-
tru, co pozwoli na bardziej wnikliwe informacje na 
temat naszej kondycji.
 
Co się nie dojeździ, to się „dowygląda”! 

Jak powszechnie wiadomo – nic tak nie kreuje nas 
na prawdziwych kolarzy jak profesjonalne, kolorowe 
ubranie! Ale my te plotki dementujemy! W ubiorze 
na rower najważniejsza jest wygoda i komfort ter-
miczny. Wcale nie muszą być to markowe, obcisłe 
stroje. Najważniejsze, by ubierać się „na cebulkę”, po-
nieważ podczas długich podjazdów musimy zadbać 
o to, żeby się nie przegrzać, a z kolei podczas zjazdu 
powinniśmy mieć coś co narzucimy na siebie, żeby 
nas nie zawiało – w końcu zależy nam na naszym 
zdrowiu! Jedyną regułą, której należy bezwzględnie 
przestrzegać, to unikanie odzieży z bawełny, która po 
przepoceniu bardzo wolno wysycha i zamiast ogrze-
wać, powoduje jeszcze intensywniejsze wychładzanie 
organizmu. Dobrym rozwiązaniem będą więc wszel-
kiego rodzaju materiały syntetyczne jak poliester, 
poliamid, elastan i lycra.
 
Śpij. Jedz. Jedź na rower. Powtórz!

W całym kolarskim świecie chodzi przede wszystkim 
o balans między snem, właściwą dietą i treninga-
mi. W uproszczeniu oznacza to, że poza samą jazdą 
powinniśmy mieć również odpowiednią ilość snu 
i zdrową dietę, która pozwoli na utrzymanie rów-
nowagi w naszym organizmie i da nam szansę na 
przełamywanie kolejnych granic. Zacznijmy dbać 
o siebie już dzisiaj!

"Koło Południa" to przede wszystkim rowery, piesze 
wędrówki i skitury, oraz oczywiście GÓRY! Jesteśmy 
grupą ludzi, którzy kochają odkrywać nowe, niezba-
dane tereny i romantyczne krajobrazy, a następnie 
dzielić się nimi z innymi. Istniejemy w sieci od po-
nad 4 lat, a samym kolarstwem górskim zajmuje-
my się od 2007 roku. Najbardziej zależy nam na 
promowaniu Sądecczyzny, integrowaniu środowisk 
rowerowych oraz pomaganiu ludziom w znalezieniu 
kompanów do jazdy. Prowadzimy Stowarzyszenie 

"Rowerowy Stary Sącz", które wspólnie ze sklepem 
rowerowym "Bike Atelier Nowy Sącz" i biurem po-
dróży "Wactur", organizuje górskie wyjazdy w Polsce 
i za granicą. Lokalnie specjalizujemy się w Beskidzie 
Sądeckim, Pieninach i Magurze Spiskiej. Jesteśmy 
twórcami cyklicznych wydarzeń takich jak "Wigilijny 
JAM" i "Rowerowy Dzień Kobiet". Jeśli interesuje 
Cię wyprawa na południu Polski i jazda po natural-
nych singlach w doborowym towarzystwie, to jesteś 
w dobrym miejscu! Zapraszamy Cię na nasze wy-
cieczki! Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie 
i Youtubie :)

Wstęp do działu rowerowego
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Rowerowe ElPoprado
Od Krynicy-Zdroju do Starego Sącza

PARTNER ARTYKUŁU
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62.07 km · 01:43:04

Tekst: © Jarek Tarański
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

Rowerowy hit numeru!

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

TRASA: 

Przejazd jedną z najprzyjemniejszych 
tras widokowych w Polsce z połącze-

niu z jej łatwością.

Poznasz magię pogranicza Polsko-Sło-
wackiego w jego bezludnych i mało 

zaludnionych regionach

Będziesz miał przyjemność korzysta-
nia z świetnej, nowej infrastruktury ro-

werowej z nowymi asfaltami i pięknymi, 
łukowatymi kładkami nad Popradem

Charakter trasy: W jedną stronę

Czas przejazdu: ok. 5 h

Długość trasy: 62,1 km

Suma podjazdów / zjazdów: 762 
m / 1043m

Trudność trasy: Średnio trudna

Szlaki: AquaVelo / Velo Krynica / 
EuroVelo 11

Region: Beskid Sądecki po stronie Pol-
skiej, L’ubovnanska Vrchovyna po stro-
nie słowackiej
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© mapa-turystyczna.pl | © autorzy OpenStreetMap

METAMETA
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STARTSTART
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W  rozwinięciu tego tekstu znajdziecie szczegóły 
tego co już jest gotowe, podkreślenie gdzie jeszcze 
trwają prace oraz propozycje zarówno tego jak już 
można przejechać trasę w formie skondensowanej 
wycieczki lub wycieczki rozszerzonej do nawet pa-
rodniowej eksploracji górskiej. Sugerowana jazda po 
śladzie GPX, ponieważ parę fragmentów jeszcze nie 
jest oznakowanych. Propozycja przejazdu klasyfiku-
ję jako łatwą wycieczkę, skierowana w zasadzie dla 
każdego, bez względu na typu roweru. ⅓ przebiegu 
tej 60-kilometrowej wycieczki przebiega po odse-
parowanej infrastrukturze rowerowej, a reszta pod 
spokojnych drogach w ruchu ogólnym. 

Bliski finał prac przy VeloNatura w Dolinie 
Popradu 

Z racji tego, że niedawno oddano do użytku dwa duże 
mosty pieszo-rowerowe łączące pogranicze polsko-

-słowackie oraz wybudowano już większość z bra-
kujących odcinków, w końcu możliwy jest w miarę 
spójny przejazd rowerem od Krynicy-Zdrój aż do 
Starego Sącza. Czekamy tak naprawdę na finisz prac 
w gminie Piwniczna oraz Rytro, które zaplanowane 
są na jesień 2020 r. (proponowany ślad omija jeszcze 
największe place budowy). 

Rowerowe ElPoprado
Propozycja przejazdu po wszystkich już gotowych odcinkach EV11 

w Dolinie Popradu.

Propozycję wycieczki Doliną Popradu, która jest jednocześnie podsumowaniem tego, co udało 
się tam już wybudować w ramach nowej infrastruktury rowerowej budowanej pod szyldem 
VeloNatura/EuroVelo11, AquaVelo i VeloKrynica. Prace i odbiory jeszcze gdzieniegdzie trwają, 
ale zostało już ich na tyle niewiele, że już z czystym sercem mogę zaprosić Was na odkrywanie 

uroków Beskidu Sądeckiego właśnie na rowerze. 

Fragment “VeloKrynica” na pograniczu Krynicy-Zdroju i Muszyny

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Co zatem będzie na nas czekać w dolinie Popradu 
oprócz genialnych widoków na Beskidy? W więk-
szości nowe lub w bardzo dobrym stanie asfalty po-
prowadzone lekkim spadkiem nad samą rzeką, kilka 
nowych kładek pieszo-rowerowych, liczne źródełka 
z darmową wodą mineralną oraz ogrom atrakcji tu-
rystycznych zlokalizowanych na pograniczu Polsko-

-Słowackim. Dodajcie sobie do tego sieć nowych lub 
zrewitalizowanych szlaków pod rowery turystyczne 
oraz górskie i robi się z tego całkiem miła destynacja 
na minimum weekend na dwóch kółkach. 

Zacznijmy jednak od propozycji najprost-
szej, jednodniowej wycieczki.

Linki do wycieczki

https://ridewithgps.com/routes/34001965
https://www.traseo.pl/trasa/rowerowe-elpoprado-1

w dół, z biegiem rzeki, choć jak można zobaczyć na 
wykresie z przewyższeniami (i co poczujecie w no-
gach) i tak trochę pod górę trzeba będzie wykręcić. 

Trasa oczywiście nadaje się jak najbardziej do przeje-
chania rowerem ze Starego Sącza w kierunku Krynicy 
i jest to w tym momencie najprostszy z możliwych 
przejazdów pomiędzy tymi miastami.

Propozycje dotarcia do Krynicy-Zdroju sprzedane 
i mam nadzieję, że kupione, więc po wyjściu z po-
ciągu kierujecie się na koniec peronu, który z marszu 
wyprowadza nas na powstałą jeszcze w 2019 r. tra-
sę VeloKrynica / AquaVelo. Zanim jednak skręcicie 
w lewo i razem z nurtem Kryniczanki zaczniecie wy-
cieczkę, wstąpcie na słynny deptak z pijalniami wód 
mineralnych i kawiarenkami. To taki plan minimum, 
a pod koniec tego tekstu przedstawię, co można tu 
jeszcze rowerowego pozwiedzać.

Wszystkich, którzy jadą śladem Velo Dunajec poku-
szę właśnie takim wariantem rozszerzenia sobie wy-
cieczki i odbicie przez starosądecki rynek w kierunku 
stacji kolejowej. Tu wsiadacie z rowerami w pociąg 
jadący w kierunku Krynicy-Zdrój i przez ok. 1,5 godz. 
cieszycie oko jazdą po jednej z najbardziej malowni-
czych linii kolejowych w Polsce. Przy okazji podzi-
wiania widoków z okien pociągu, zwróćcie uwagę 
na puste asfalty snujące się po słowackiej i polskiej 
granicy, bo to będzie wasza droga powrotna. Jazda 
pociągiem w tę stronę ma jeszcze jedną zaletę - “zro-
bicie nim” całą wysokość i czekać będzie Was jazda 

Rowerowa trasa pomiędzy Krynicą a Muszyną, to 
praktycznie wzorcowe połączenie tych miejscowości 
uzdrowiskowych. Na trasie zdarza się parę kiksów 
(słaba organizacja ruchu czy “cielętnik” postawiony 
przed przekroczeniem drogi wojewódzkiej), ale nie 
przesłaniają one jednego - naprawdę spokojnej jaz-
dy lekko w dół, praktycznie bez samochodów (jeśli 
jedziecie w tym kierunku). Ten odcinek nadaje się 
nawet do jazdy z małymi dziećmi. Parę lat temu po-
zostawała tu nam tylko jazda po zatłoczonej drodze 
wojewódzkiej DW971, a teraz to niemiłe wspomnie-
nie wraca to tylko w dwóch miejscach, gdzie musimy 

Protip dla tych, którzy nie jadą po Velo-
Dunajec, a nie chcą siedzieć w pociągu 
Kraków - Krynica prawie 5 godzin. Dobrym 
patentem na skrócenie tego czasu jest 
jazda samochodem z Krakowa do Stare-
go Sącza (ok. 2 godz.) i pozostawienie w 
okolicach stacji kolejowej czterech kółek. 
Wzdłuż traktu Św. Kingi macie do dyspo-

zycji wielki, darmowy parking.     
Fot. ©Konrad Rogoziński
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ją przeciąć (w Szczawnicze-Zawodzie oraz na mo-
ście w Muszynie). Nie będę tu wymieniał wszystkich 
atrakcji, jakie możecie zwiedzić na tym odcinku lub 
w jego bliskim otoczeniu, ale plan minimum to za-
trzymanie się w Muszynie na regionalnym miejscu 
odpoczynku rowerzystów (MOR) gdzie oprócz stacji 
naprawczej z możliwością bezprzewodowego dołado-
wania telefonu, znajduje się także ujęcie wody leczni-
czej “Anna”, gdzie można za darmo napełnić bidony. 

(w obu kierunkach). Ten krótki (20-30 metrów) tym-
czasowy odcinek będzie wkrótce poprawiany (będzie 
wykonana niwelacja poziomów), ale na razie czekają 
na nas tymczasowe drewniane schodki i poręcze. 
Wiem, nie jest to idealne rozwiązanie, ale docelową 
postać ten odcinek uzyska dopiero końcem bieżącego 
roku lub wiosną 2021 r., po uzyskaniu niezbędnych 
zgód. m.in. na przestawienie słupka granicznego. Po 
ostrożnym przetuptaniu tego odcinka, aż do skraju 

Tu kolejny protip - koniecznie niech będą to właśnie bidony lub butelki, bo właśnie nalanie tych moc-
no zmineralizowanych wód np. do camelback’a może skutkować niemożnością jego późniejszego 
domycia. To zresztą niejedyne źródełko, jakie spotkacie na śladzie tej wycieczki, w końcu Dolina 
Popradu wodami mineralnymi stoi (płynie?). Dotankować wodę można będzie potem jeszcze w 
Milku (lekko trzeba odbić z trasy do kolejnego regionalnego MORu) czy zaraz przy trasie w Sulinie 
lub Legnavie. Wody mają “swój” smak, więc radzę ich skosztować najpierw. Ja za nimi przepadam, 

ale wiem z doświadczenia, że np. dzieciakom mogą one zwyczajnie nie podejść. 

W Muszynie dość “ekierkowatym” łącznikiem wjeż-
dża się na Zapopradzie z jego ogrodami ciągnącym 
się wzdłuż Alei Zdrojowej. Można tu albo wsiąknąć 
na parę godzin, albo po prostu przejechać na spokoj-
nie z krótkim odpoczynkiem w nowej części ze sta-
wami rekreacyjnymi i wolierami dla ptaków. Moim 
osobistym celem stało się nauczyć tutejszą, gadającą 
papugę mówić “velo” zamiast “halo". Zaraz za ogro-
dami na rowerzystów czeka lekki podjazd, bo ta część 
EV11 została poprowadzona betonową drogą stokową 
ciągnącą lasami, które porastają zbocza doliny rzeki. 
Dojedziemy nią do granicy polsko-słowackiej, na 
której (uwaga!) będę musiał Was namówić do respek-
towanie postawionych tu znaków i zejścia z roweru 

lasu czeka nas jazda po nowej drodze o ulepszonej 
nawierzchni szutrowej (ok. 0,5 km). Na razie jest tu 
twardo, ale zobaczymy, jak ta droga stokowa będzie 
zachowywała się z upływem czasu. Szosowcom oba-
wiającym się o swoje opony i bloki przy tym stromym 
zejściu polecam po prostu objazd pomiędzy Muszyną 
a Milkiem drogą wojewódzką. Wszystkim pozosta-
łym polecam jednak jazdę tędy,  bo po wyjechaniu 
z lasu pod kołami zaszumi nam świeżo położony 
asfalt na zupełnie nowym odcinku wykonanym aż 
do zabudowań Legnavy. Kiedyś była tu jazda tylko 
przez gruntowe drogi i zaorane pola, teraz zrobiło 
się elegancko i w standardzie międzynarodowej trasy 
EuroVelo.

Dworzec PKP w Krynicy-Zdroju Okolice deptaka krynickiego

Fot. ©K. Rogoziński Fot. ©K. Rogoziński

12



Taką drogą dojedziemy do jednej z nowych kładek 
pieszo-rowerowych wybudowanych w  tym roku. 
Kładką Legnava-Milik przekraczamy rzekę oraz 
granice państw i jedziemy odkryć nowe drogi rowe-
rowych wykonane na przestrzeni ostatniego roku 
po stronie polskiej aż do Andrzejówki, gdzie kolejną 
kładką wracamy na Słowację do Małego Lipnika. 

Tu mała uwaga - pamiętajcie o podstawowych przepi-
sach obowiązujących rowerzystów na Słowacji (m.in. 
obowiązkowy kask na głowie poza terenem zabudo-
wanym), bo kolejne ok. 15 km pokręcimy właśnie po 
tym kraju. Trasa EV11/VeloNatura wykorzystuje na 
tym odcinku spokojne drogi publiczne, o naprawdę 
minimalnym ruchu, bo to taki “koniec świata” dla 
Słowaków i jeżdżą tu tylko mieszkańcy, no i rowerzy-
ści. Część malowniczych odcinków poprowadzonych 
zaraz nad brzegami rzeki doczekała się w tym roku 
ekstra asfaltu (Zavodie - Medzibrodie), a część z nich 
ma już niestety kategorię ostatniej świeżości (Mały 
Lipnik - okolice kładki w Żegiestowie, ok. 2,5 km) 
więc szosowcom na super chudych oponach zalecam 
tu ostrożność.

Jeśli nie posmakuje komuś woda z tych przydrożnych 
źródełek z mineralką, to polecam nawodnić się Kofolą 
w sympatycznej knajpce w Małym Lipniku lub którejś 
w Mniszku nad Popradem, zaraz na granicy SK/PL. 
Tu właśnie wracamy na stronę polską i kierujemy 

Podjazd na odcinek graniczny na Zapopradziu

Nowa kładka rowerowa w Miliku

Świeży asfalt po słowackiej stronie

Fot. ©K. Rogoziński

Fot. ©K. Rogoziński

Fot. ©K. Rogoziński
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się starą drogą graniczną do centrum Piwnicznej. 
W samej Piwnicznej budowane jest tzw. centrum 
rekreacyjne na Nakle, w ramach którego powstają  
ścieżki rowerowe, pumptracki, centrum rowerowe 
oraz kolejna kładka pieszo-rowerowa nad Popradem 
(planowane oddanie do użytku jesienią br.). Do tego 
czasu na drugą stronę Popradu można przejechać 
po kładce zlokalizowanej obok stacji kolejowej. Stąd 
czeka nas jazda spokojnymi drogami aż do Rytra 
(część z nich może być w budowie, bo odrobinę się je 
poszerza). Sam przejazd przez Rytro co najmniej do 
listopada br. będę Wam proponował objechać, nieste-
ty drogą krajową, ale w razie czego są tu szerokie po-
bocza i chodniki. Do tego czasu powinny zakończyć 
się prace przy ostatnim już odcinku poprowadzonym 
przez lasy okalające ryterskie podzamcze. Część tego 
odcinka jest już asfaltowa, ale w lasach nadal trwa 
budowa nowego odcinka do Życzanowa (będzie on 
miał nawierzchnię ulepszoną, szutrową). W samym 
Życzanowie do tej pory koszmarnie kamienista droga 
biegnąca zaraz nad brzegami rzeki uzyskała niedaw-
no betonową nawierzchnię, więc mogą tędy śmigać 
już nawet szosowcy. I pewnie będą, bo ta nowa “be-
tonka” doprowadza do możliwego odbicia na jeden 
z bardziej wymagających w okolicach podjazdów 
pod Wolę Krogulecką, na której szczycie rozciąga się 
genialna panorama z tarasu widokowego. Polecam 
jak ktoś się chce zniszczyć, a wszystkim pozostałym 
zalecam dłuższy i przez to łagodniejszy podjazd od 
Barcic. Od Barcic do kładki w Starym Sączu (lub na 
parking gdzie zostawiliście samochód) jedzie się po 
dobrze oznakowanej EuroVelo11, miksem nowych 
dróg rowerowych i publicznych o niewielkim natę-
żeniu ruchu, z możliwością zatrzymania się w miej-
scach odpoczynku w Barcicach lub Cyganowicach. 

Pijalnia na trasie w Piwnicznej-Zdroju

Odcinek trasy w Życzanowie

Odcinek trasy w Młodowie
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Szlak wód mineralnych w gminie Muszyna

Gravelowcom i tym których rowery turystyczne mają 
ciut szersze opony, z czystym sumieniem polecam 
Szlak Wód Mineralnych,  który na swoim śladzie 
spina chyba najwięcej źródeł wód mineralnych na 
kilometr w Polsce, liczne zabytki architektury drew-
nianej. Z proponowaną wycieczką łączy się w Podja-
strzębiku, Muszynie, Milkiu  i w Żegiestowie. W tym 
ostatnim polecam zwiedzić odnawiane uzdrowisko 
i przeskoczyć na słowacką stronę po kładce rowero-
wej jaka powstała tu parę lat temu. 

Bike parki w gminie Muszyna i Krynica

Dla tych, co wolą zdecydowanie szersze opony i wy-
zwania, polecam odnowioną sieć szlaków dla ko-
larstwa górskiego w Krynicy-Zdrój oraz oddaną do 
użytku parę chwil temu, pierwszą z kilku zapowia-
danych tras typu flow/singletrack, trasę w ośrodku 
Słotwiny-Arena, gdzie oprócz wyciągu wywożącego 
rowery znajdziecie też okazałą wieżę widokową do 
odwiedzania w przerwie między zjazdami. Dla ama-
torów szybkiej jazdy w dół polecam też nowy park 
rowerowy na sankostradzie w Muszynie, a gdyby 

Co oprócz tej trasy nadrzecznej? 

Góry i doliny

Powyższa propozycja to najłatwiejsza opcja przejechania całej Doliny Popradu. Zdecydowa-
nie polecam jednak przyjechać na dłuższy, rowerowy rekonesans, bo budowa  tej nadrzecznej 
trasy głównej (będąca w przyszłości częścią certyfikowanej międzynarodowej trasy EuroVelo11), 
dała również impuls do powstania w Beskidzie Sądeckim całej gamy szlaków dodatkowych. 
Pamiętajcie tylko, że jesteśmy w górach i każdy skok w bok znad rzeki okupiony będzie kon-
kretną wspinaczką, wynagrodzoną potem pięknymi widokami ze szczytów i przełęczy Beskidu 

Sądeckiego.

Kładka rowerowa w Żegiestowie Trasy MTB na Słotwiny Arena
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ktoś znudził się tym ciągłym zjeżdżaniem w dół, to 
polecam klasyki MTB w tych okolicach, czyli wy-
cieczkę na Bacówkę nad Wierchomlą oraz pętla Ko-
tylniczy Wierch, którą można też rozszerzyć o jazdę 
przez Runek do Krynicy lub przez Halę Łabowską 
w kierunku Piwnicznej, do której zjechać można po 
szlaku Aquavelo.

AquaVelo

Jak już jesteśmy przy AquaVelo, to najłatwiejsze od-
cinki tego szlaku zostały wykorzystywane w opisy-
wanej wycieczce, więc natkniecie się podczas niej 
na jego charakterystyczne, zielone oznakowanie. 
Pozostałe fragmenty tego szlaku na terenie Polski 
są już zdecydowanie bardziej wymagające kondy-
cyjnie i sprzętowo. Np. droga z Piwnicznej na Obi-
dzę znajduje się na 10 miejscu w rankingu polskich 
podjazdów, a sam zjazd do Jaworek jest nadal mocno 
terenowy. Podobnie jest z jego odcinkami w okoli-
cach Piwnicznej oraz Rytra, które dedykowane są 
dla kolarzy górskich. Dodatkowo istnieje jeszcze 
część tego szlaku po słowackiej stronie, razem z całą 
gamą innych szlaków rowerowych oraz tymczaso-
wym przebiegiem (na razie po wyznakowana tylko 

po zwykłych drogach) samej trasy EuroVelo11 do 
Preszowa. Jak widać, jest w czym wybierać. 

Zachęceni? To zdradzę, że Dolina Popradu najład-
niejsza jest właśnie w jesiennych barwach. Zapraszam 
też na profil VeloMałopolska, gdzie publikowane są 
najnowsze doniesienia z małopolskich tras, więc 
dowiecie się, które z wymienionych w tym tekście 
odcinków “w budowie” zmieniają swój status na “go-
towe”

Mapę z postępem prac przy wszystkich trasach rowe-
rowych w Małopolsce znajdziecie na bit.ly/map-vm
W dodatkowych warstwach znajdziecie tam też na-
niesione rekomendowane szlaki rowerowe i wycieczki, 
lokalizację miejsc odpoczynku i parkingów.

Mapę z postępem prac przy wszystkich trasach rowerowych 
w Małopolsce znajdziecie poniżej

W dodatkowych warstwach znajdziecie tam też naniesione reko-
mendowane szlaki rowerowe i wycieczki, lokalizację miejsc odpo-

czynku i parkingów

ZOBACZ WIĘCEJ
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Rowerowy SlowDrive
Z młodzieżą na rowerze

PARTNER ARTYKUŁU
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GOTOES Export
21.79 km · 02:28:28

Propozycja trasy: © Zuzanna Długosz
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Łukasz Świętach

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

Trasa odpowiednia na rodzinną wy-
cieczkę z nastolatkami 

Zawiera przejazd pociągiem 

Prowadzi przez  jedne z najbardziej 
widokowych terenów w Beskidzie Są-

deckim

Charakter trasy: W jedną stronę

Czas przejazdu: 3,5 h

Długość trasy: 22 km

Suma podjazdów / zjazdów: 710 
m/ 660 m

Trudność trasy: Łatwa

Szlaki: Droga asfaltowa, droga 

Region: Beskid Sądecki, Pasmo Jawo-
rzyny
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Pamiętacie pierwsze rodzinne wyjazdy ro-
werowe ze swoimi dziećmi? 

Niekończąca się lista ekwipunku, długi start, niezli-
czona ilość motywatorów na trasie, a na własnych ple-
cach wielki plecak, w którym i tak czegoś braknie…  

Tak, takich chwil się nie zapomina. Potem nadchodzi 
kolejny etap i dzieci stają się samodzielne i mocniej-
sze. To oni rodzicom wyprowadzają rowery i spraw-
dzają ciśnienie w kołach. 

Gdzie zatem pojechać, żeby podobało się 
wszystkim? 

W przypadku wspólnego wyjazdu warto dołożyć do-
datkowe atrakcje, np. jazdę pociągiem. Bilet osobowy 
jak i dla roweru kosztuje raptem kilka złotych, co tym 
bardziej cieszy szczególnie w przypadku wyjazdu 
rodzinnego.

W dolinę Popradu pociąg rusza z Krynicy-Zdroju. 
Przez Muszynę, Żegiestów jedzie na północ, my jed-
nak wysiądziemy w Wierchomli. Ale nawet tych kilka 
przejechanych stacji dorosłym pozwoli wspomnieć 
beztroskie chwile, młodzieży natomiast da szansę na 
zdobycie nowych doświadczeń: stukot kół i widoki 
są bezcenne.

W górę doliny Wierchomlanki poprowadzi nas as-
faltowa droga, przy której spotkamy wiele kapliczek. 
Na terenie parafii Wierchomla w sumie jest ich oraz 
przydrożnych krzyży aż 48! Wspinając się coraz wy-
żej, miniemy ogólnodostępne źródełko wody mine-
ralnej oraz dwa sklepy spożywcze, można więc będzie 
uzupełnić niezbędne produkty na wycieczkę. 

Kolejną ciekawostką w dolinie jest świątynia pw. Mi-
chała Archanioła. To najbardziej na zachód wysunię-
ta cerkiew (osadnictwo na Rusi Szlachtowskiej miało 
miejsce od południa), obecnie kościół rzymskokato-
licki. W okresie letnim poddasze świątyni zamiesz-
kują nietoperze (nocki orzęsione i podkowce małe). 

Takie widoki mijamy jadąc trasą kolejową z Muszyny do Wierchomli
Fot. © Konrad Rogoziński
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Natomiast na okalającym ją cmentarzu spoczywa 
Michał Źrołka, łemkowski pisarz. 

Główna droga doprowadzi nas do skrzyżowania 
z szutrową trasą dojazdową do schroniska. W oddali 
będzie widoczny hotel, ale my dajemy nura w las. Tym 
gospodarczym traktem po pokonaniu wielu zakrętów 
zdobędziemy schronisko - Bacówkę nad Wiercho-
mlą. A tam nie tylko strudzeni wędrowcy wypiją 
upragnioną colę czy sok, ale także zjedzą domowe 
dania obiadowe, posiedzą w klimatycznym miejscu 
i obejrzą cudna panoramę na południe (w tym piękny 
widok na Tatry!). 

Wykoszona trawa wokół budynku schroniska zachę-
ca do poleżenia i zażycia kąpieli słonecznej. A może 
uda się, że akurat lokalny @Baca z pasją zajrzy ze 

swoim kierdlem owiec…

Trasę zjazdową polecam w kierunku Szczawnika. 
Jest niezbyt stroma, a po drodze czeka urokliwy wo-
dospad ze źródlaną wodą i altaną wypoczynkową. 
Już po zjeździe, we wsi Szczawnik i Złockie, warto 
jeszcze odwiedzić dwie piękne drewniane cerkwie 
oraz skosztować wód z lokalnych źródeł mineralnych.

Do Muszyny przez uzdrowisko Złockie wracamy 
w miłych okolicznościach przyrody, otoczeni wszech-
obecną zielenią. 

Zapraszam na trasę i życzę miłych rodzinnych wra-
żeń! 

Bacówka nad Wierchomlą w ujęciu z drona

Widok na Tatry spod Bacówki Zjazd do Muszyny doliną Szczawnika

Fot. © Łukasz Świętach

Fot. © Konrad Rogoziński Fot. © Konrad Rogoziński
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Turystyczna 
Pętla Muszyńska
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Propozycja trasy: © Patrycja Furca
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

Będziesz miał okazję odwiedzić unika-
towe, drewniane cerkwie 

z listy UNESCO.

Przejedziesz jedną z najdzikszych tras 
górskich w polskich Beskidach (Góry 

Leluchowskie).

Przejedziesz dwoma pięknymi dolina-
mi rzek, doliną Popradu i Muszynki.

Charakter trasy: Pętla

Czas przejazdu: ok. 4 h

Długość trasy: 30,4 km

Suma podjazdów / zjazdów: 695 
/ 695 m

Trudność trasy: Średnio trudna

Szlaki: Turystyczna Pętla Muszyń-
ska, drogi asfaltowe i gruntowe 
leśne

Region: Pogórze Popradzkie / Góry Le-
luchowskie, Beskid Sądecki
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Turystyczna Pętla Muszyńska to w głównej mierze 
czerwony szlak rowerowy, tworzący pętle w okolicach 
Muszyny. Przebiega on przez Muszynę, Leluchów, 
Dubne, Wojkową i Powroźnik.

W drogę!

Trasę możemy rozpocząć na dworcu PKP w Muszy-
nie, na ul. Piłsudskiego. Dotrzemy tam pociągiem, 
lub samochodem. Dla większych pojazdów polecam 
parking na ul. Zazamcze, ok. 3 km od stacji PKP. Na-
stępnie drogą asfaltową jedziemy na południe, w kie-
runku przejścia granicznego w Leluchowie. Przed 
pierwszymi poważniejszymi, długimi i stromymi 
podjazdami, można zatrzymać się przy źródełku 
wody mineralnej "Wapienne" w celu uzupełnienia 
płynów i zapasów na drogę. 

Na szlaku drewnianych cerkiewek.

Po 7,5 kilometrach dość męczącej drogi docieramy do 
Leluchowa. Przed przejściem granicznym jedziemy 
prosto i po kilkudziesięciu metrach odbijamy w lewo, 
przy często organizowanym tu targowisku. Będąc 
we wsi, warto podjechać na górkę i zwiedzić cerkiew 
św. Dymitra. Następnie jedziemy dalej drogą asfalto-
wą wzdłuż granicy państwa aż do wsi Dubne. Tutaj 
mamy kolejną cerkiew wartą uwagi - św. Michała 
Archanioła. Niedaleko cerkwi, malownicze włości, 
z ciekawą architekturą. Jedziemy drogą do końca 
i wjeżdżamy w las. W tym miejscu okresowo (przy 
zrywce drzew) mogą wystąpić znaczne trudności (po 
opadach spore błoto). Także w tym miejscu robimy 
największe przewyższenie i zdobywamy najwyższy 
punkt trasy. Następnie przyjemny zjazd szeroką 
drogą leśną. Na jej końcu, przed halami, należy za-
chować czujność. Szlak skręca tutaj pod kątem 90° 
i prowadzi stromo w dół, granicą lasu. W Wojkowej 
kolejna cerkiew - św. Kosmy i Damiana, z interesują-

Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Wojkowej
Fot. © Konrad Rogoziński
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cą dzwonnicą. Dalej drogą asfaltową, docieramy do 
skrzyżowania z drogą Powroźnik-Tylicz. Skręcamy 
w lewo, w  kierunku Powroźnika. Przed przejazdem 
kolejowym, odbijamy ponownie w lewo, aby zwie-
dzić następną cerkiew - św. Jakuba, wpisaną na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO

Tuż obok jest pijalnia wody z altanką i małym par-
kiem. Dalej, trzymając się oznaczeń widniejących na 
znakach drogowych, docieramy do drogi wojewódz-
kiej 971. Jedziemy w kierunku Muszyny. Po 1,2 km 
kierujemy się w prawo, przejeżdżamy przez przejazd 
kolejowy i dalej przez most na Muszynce. Za nim 
skręcamy w lewo, aby trafić na ścieżkę rowerową 
prowadzącą do samej Muszyny. Po drodze, przed 
Basztą, mamy MOR. Można tu też uzupełnić wodę 
ze źródełka Anna. Z tego miejsca dojeżdżamy do 

PKP przez most (w lewo), zaraz za nim w prawo, pod 
mostkiem kolejowym. Jeśli zostawiliśmy busa na ul. 
Zazamcze, skręcamy dwa razy w prawo i po kilkuset 
metrach jesteśmy na miejscu.

Łąki nad Wojkową

Cerkiew św. Dymitra w Leluchowie Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku

Fot. © Konrad Rogoziński Fot. © Konrad Rogoziński

Trasa na odcinku Muszyna-Dubne oraz Wojko-
wa-Muszyna jest oznakowana bardzo dobrze za-
równo pod względem czytelności, jak i ilości zna-
ków. Leśny odcinek Dubne-Wojkowa, w związku 
z wiatrołomami powstałymi na początku 2019 r. 
oraz pracami leśnymi, wymaga większej uwagi 
od rowerzysty. Na odcinku, skrzyżowanie za 
Wojkową z trasą na Powroźnik - Muszyna, szlak 
pokrywa się z Transgranicznym Szlakiem Ro-
werowym.

Fot. © Konrad Rogoziński
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Sądecki klasyk

Link do trasy: 
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Sądecki klasyk
107.99 km · 06:21:05

Propozycja trasy: © Łukasz Świętach
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Łukasz Świętach

Fot. © Konrad Rogoziński

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

Poznasz różnorodność klasycznego 
szosowego odcinka w Beskidzie Są-

deckim i Niskim 

Przejedziesz kilkoma bardzo długimi 
prostymi asfaltowymi zjazdami

Poznasz mniej turystyczne, ale równie 
piękne tereny naszego regionu

TRASA: 

dodać logotypy

Charakter trasy: Pętla

Czas przejazdu: od 4 do 6 h

Długość trasy: 108 km

Suma podjazdów / zjazdów: 1325 
/ 1317 m

Trudność trasy: Trudna

Szlaki: AquaVelo / Velo Krynica / 
drogi asfaltowe poza szlakami / 
EuroVelo 11

Region: Początek w Beskidzie Sądecki, 
Beskid Niski, powrót Doliną Popradu w 
Beskidzie Sądeckim
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Sądecki klasyk 

Z dużym prawdopodobieństwem każdy początkujący 
rowerzysta szosowy z Beskidu Sądeckiego (lub Beskid 
ten odwiedzający) zerkając na mapę, od razu zauważa 
kuszącą pętlę wokół pasma Jaworzyny Krynickiej. 
Od zachodu i południowego wschodu jego granicę 
tworzy malownicza dolina Popradu. Od północno-

-zachodniej strony schodzi do doliny Kamienicy, 
zaś na południowym zachodzie granicą jest  dolina 
Muszynki. Wzdłuż wyżej wymienionych rzek zloka-
lizowane są drogi krajowe i wojewódzkie – te jednak 
z uwagi na wzmożony ruch samochodowy postaramy 
się w miarę możliwości omijać

Dolina Muszynki i Kryniczanki  

Ponieważ to pętla, start i metę można urządzić w do-
wolnej części trasy. Moja zaczyna się w Muszynie, 
nieopodal rynku przy źródle wody mineralnej Anna, 
gdzie znajduje się również punkt serwisu rowerowe-
go. Nieprzypadkowo wybieram kierunek północny 
w stronę Krynicy-Zdroju za którą znajduje się naj-
dłuższy podjazd na trasie. Lepiej pokonać go na po-
czątku. Ten odcinek trasy wiedzie ścieżką rowerową 
wzdłuż Muszynki i Kryniczanki aż do krynickiego 
deptaku, by potem odbić na DW981 w stronę Krzy-
żówki. Po dojeździe na szczyt w Krzyżówce opusz-
czamy na jakiś czas Beskid Sądecki. 

Fot. © Konrad Rogoziński
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Pierwszy odcinek trasy biegnie wzdłuż Mu-
szynki, a od granicy gmin Muszyna i Kryni-
ca-Zdrój do samego deptaku krynickiego 
nazywa się VeloKrynica

Fot. © Konrad Rogoziński Fot. © Konrad Rogoziński
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W Beskidzie Niskim  

Teraz jesteśmy w Beskidzie Niskim. Radość, jaką daje 
nam kilkukilometrowy zjazd obfitujący w ostre za-
kręty, nie może wyłączyć naszej czujności – jesteśmy 
na drodze wojewódzkiej, pilnujmy, by za wcześnie 
nie wejść w zakręt. Po zjeździe do Florynki skręcamy 
w lewo, by zmierzyć się z kolejnym długim podjaz-
dem. Zanim dotrzemy do doliny Kamienicy, czeka 
nas jeden mały przeskok – z Kamionki Małej do 
Popardowej Niżnej. Dalej, przecinając drogę krajową 
nr 75, dojeżdżamy do Łazów Biegonickich, skąd do-
staniemy się na zachodnią stronę naszej trasy.

Fot. © Konrad Rogoziński

Fot. © Konrad Rogoziński

Fot. © Łukasz Świętach
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Powrót Doliną Popradu

Od tej chwili do samego końca trasy towarzyszyć nam 
będzie rzeka Poprad. Będziemy ją oglądać z obydwu 
jej brzegów, zarówno po stronie polskiej i słowackiej. 
Jedziemy w górę rzeki, o dłuższym zjeździe nie ma 
co marzyć, za to czeka nas kilka niewielkich podjaz-
dów. Ta część trasy w znacznej większości prowadzi 
po oznakowanych ścieżkach rowerowych, będących 
częścią transgranicznej trasy Euro Velo 11. Odcinek 
ten dokładnie opisany jest w poprzednim artykule 
ElPoprado autorstwa Jarka Tarańskiego.

Fot. © Konrad Rogoziński Fot. © Konrad Rogoziński

Fot. © Konrad Rogoziński
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Dwa pasma 
koronne MTB

Propozycja dla e-bike’ów i nie tylko.

PARTNER ARTYKUŁU
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Trasa do: Stary Sącz
53.54 km · 16:56:00

Zobacz trasę w aplikacji

Propozycja trasy: © Grzegorz Ślęczek
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

Będziesz podziwiał piękne widoki

Sprawdzisz swoich możliwości 

Zachwycisz się gastronomicznymi 
smakami schroniskowych kuchni.

dodać logotypy

Charakter trasy: W jedną stronę

Czas przejazdu: Trasa całodnio-
wa

Długość trasy: 54 km

Suma podjazdów / zjazdów: 1991 
/ 2296 m

Trudność trasy: Bardzo trudna 

Szlaki: Czerwony, żółty

Region: Beskid Sądecki - Pasmo Jawo-
rzyny i Pasmo Radziejowej
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METAMETA
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Opis trasy/dla kogo

Dwa solidne wyjazdy, długie odcinki grzbietowe, 
zróżnicowana nawierzchnia, zjazd z Przehyby (naj-
lepsze flow na Sądecczyźnie) na deser i gwaranto-
wane niezapomniane widoki.

To przygoda dla wszystkich, którzy chcą się spraw-
dzić. Do pokonania trasy wystarczy górski rower 
z przednim zawieszeniem. Lepszy sprzęt na pewno 
poprawi komfort, szczególnie na zjazdach, których 
nie będzie tu brakowało. To nie jest wyprawa dla 
niezaawansowanych, nawet na elektryku. Wyma-
ga podstawowego obycia w górach i wytrenowania 
w jeździe MTB. Nawierzchnie to kamieniste trasy 
leśne, ziemne ścieżki i asfalt dla ukojenia na końcu 
trasy podczas dojazdu do Starego Sącza. Na trasie 
dwa wymagające podjazdy. Pierwszy na Jaworzynę 
z doliny Czarnego Potoku, drugi na Przehybę z Rytra. 
Jeżeli lubimy kuchnię w górskich schroniskach, to 
nie warto brać zbyt dużo zaopatrzenia do plecaka. 
Będziemy mijać kilka doskonałych miejsc na od-
poczynek i regenerację. Pierwszy odcinek trasy do 
Rytra, to jazda w beskidzkim klimacie, kamienie, las 
i widok raz na jakiś czas. Zjazd to niewymagający 
technicznie odcinek drogą dojazdową do schroniska 
Cyrla. Z Rytra wyjeżdżamy na pasmo Radziejowej 
szlakiem niebieskim. Warto zachować trochę sił na 
koniec wycieczki, bo zjazd żółtym szlakiem do Przy-
sietnicy to esencja rowerowej frajdy. Na trasę warto 
wyruszyć wcześnie, tak by zdążyć na popołudniowy 
pociąg powrotny do Krynicy.

Początek trasy na szczyt Jaworzyny Krynickiej

Krynicka Koliba to jeden z pierwszych punktów gastro-
nomicznych, w których możemy odpocząć

Zdj. powyźej: Szlak przecina trasy narciarskie 
Jaworzyny Krynickiej
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Przecinając stoki Jaworzyny Krynickiej warto 
delikatnie odbić z trasy, by odwiedzić pomnik 

przyrody zwany Diabelskim Kamieniem.
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Widok z hal w okolicy Hali Pisanej (1044 m n.p.m.) w kierunku południowym. W centrum kadru widzimy górujący nad 
Piwniczną-Zdrój Kicarz (704 m n.p.m.) i na dalszym planie Beskid Sądecki oraz góry Lewockie.

Miejsca ładowania: 

Dla pewności nie obędzie się bez postoju by 
nakarmić siebie i rower. Przy baterii 500 Wh 
nie powinno być problemu z dojechaniem do 
Rytra. Kto nie lubi postojów w dolinie moż-
na doładować się na Cyrli. ( W schronisku na 
Hali Łabowskiej ładowanie jest problematycz-
ne – nie ma dostępu do sieci energetycznej).
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Schronisko na Cyrli (844 m n.p.m.)

Schronisko na Hali Łabowskiej (1061 m n.p.m.)

45



Schronisko na Przehybie to ostatni punkt gastronomiczny na trasie. Po odpoczynku przy schronisku nasza trasa 
aż do Starego Sącza będzie prowadzić ostro w dół.

Opis dla rowerów elektrycznych:

Sama esencja MTB w starym klasycznym stylu czyli doskonała długa wyprawa, która pozwoli zro-
zumieć, po co kupiłem lub wypożyczyłem elektryka. Dwa solidne wyjazdy, długie odcinki grzbie-
towe, zróżnicowana nawierzchnia i zjazd z Przehyby (najlepsze flow na Sądecczyźnie) na deser. 
Niezapomniane widoki gwarantowane!

Opis dla rowerów analogowych:

Dobrze, że jest kilka schronisk po drodze, bo będzie gdzie uzupełnić stracone kalorie. Długie 
podjazdy na pewno zapadną w pamięć. Ale lekki rower da więcej radości podczas zjazdu z Prze-
hyby.
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Na powyższym zdjęciu widzimy skalę przewyższeń, jaką będziemy mieć do pokonania od Doliny Popradu do północ-
nego ramienia pasma Radziejowej (od 377 m n.p.m. do 1150 m n.p.m.). Nasza trasa będzie wiodła kotliną widoczną w 
centrum kadru aż do linii horyzontu. 

Na wyznaczonej w tym artykule trasie co 
prawda mijamy najwyższczy szczyt Beskidu 
Sądeckiego - Radziejową (1266 m n.p.m.), ale 
jeśli mamy siłę i chęć większych wrażeń nad-
kładając godzinę drogi, możemy w kierunku 
południowym w jej stronę odbić. W nagrodę 
otrzymamy wspaniałą panoramę 360 o z wieży 

widokowej na szczycie Radziejowej
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Tekst : © Słotwiny Arena

Atrakcje Krynicy-Zdroju

Fot. © Adam Olszowski Fot. © Konrad Rogoziński
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Słotwiny Arena to miejsce stworzone ponad 40 lat 
temu przez grupę pasjonatów, z wielkiej miłości do 
sportów zimowych. To właśnie pasja do aktywności 
na świeżym powietrzu, wyjątkowa atmosfera oraz 
uśmiechy na twarzach pracowników sprawiają, że 
Słotwiny Arena kochają i dzieci i dorośli.

Obecnie to jeden z najbardziej znanych na po-
łudniu Polski zimowych ośrodków narciarskich. 
Posiada 10 km tras, dwa nowoczesne, sześcioosobowe 
wyciągi kanapowe z osłonami przeciwwiatrowymi, 
wyciąg taśmowy dla najmłodszych, wydajny system 
naśnieżania, tegoroczną nowość – jeden z najbardziej 
progresywnych snowparków w Polsce, restaurację 
i pensjonat. Latem zamienia się w doskonałe miejsce 
dla miłośników przyrody oraz rowerów!

Kultowe imprezy takie jak: Splash (czyli przejazd 
na nartach/snowboardzie przez basen wypełniony 
wodą), Gymkhana narciarska (slalom na miednicach) 
oraz Liga Kubusiowego Narciarza (zawody dla dzieci 
od 4 lat) wpisały się na stałe do zimowego harmono-
gramu imprez stacji.

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju to unikatowe 
miejsce na mapie Polski. Skryta w sercu Beskidu 
Sądeckiego, pośród przepięknych lasów pasma Jawo- 
rzyny Krynickiej 49,5 metrowa Wieża o wyjątkowej, 
drewnianej konstrukcji i prowadząca do niej ponad 
kilometrowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna za-
pewniają nie tylko przepiękne widoki, ale również 
relaks i odprężenie.

Nowo powstały Bike Park to projekt obejmujący 
około 10 km bardzo urozmaiconych górskich tras 
rowerowych typu flow i enduro.

Dla rowerzystów dostępne są:
-1 trasa zielona (o spadku ok. 5%)
-2 trasy niebieskie (o spadku 7,5 – 9%)
-oraz 1 trasa czerwona (o spadku 11-12%).

Fenomenalne położenie ośrodka gwarantuje rowe-
rzystom nie tylko doskonałe doznania fizyczne, ale 
również przepiękne widoki.

Fot. © Wiktor Bubniak

Więcej: 
www.slotwinyarena.pl

www.wiezawidokowa.pl

Fot. © Wiktor Bubniak

49



RYŚ / JELEŃ /
RETRO / STRYCH

UL. HALNA

CZARNY POTOK
UL. CZARNY POTOK

AS/
DEPTAK
UL. KOŚCIUSZKI

DEPTAK KRYNICKI

CICHA
UL. CICHA

5 wyjątkowych lokalizacji:
U podnóża Jaworzyny i w pobliżu Krynickiego Deptaka

Apartamenty Go2Krynica
KRYNICA-ZDRÓJ - OBIEKTY NOCLEGOWE -„GO2KRYNICA”
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Apartamenty Go2Krynica - Zaprojektowa-
ne z miłości do ekologii.

W Go2Krynica udostępniamy miejsca noclegowe 
gościom z całej Polski oraz z zagranicy. Na wcza-
sowiczów czeka aż 9 komfortowo urządzonych 
apartamentów o wysokim standardzie. Inspirację 
dla autorskich projektów naszych wnętrz czerpiemy 
najczęściej z natury. Staramy się nieustannie pro-
mować lokalne piękno flory i fauny Beskidu.

Dlatego gościom, którzy lubią klimat eko-etno oraz 
przestronne wnętrza o wysokim standardzie, poleca-
my nasze noclegi. Krynica-Zdrój – Centrum to ide-
alna lokalizacja zarówno na krótki, jak i na dłuższy 
urlop. Możesz pozostać w centrum wydarzeń, space-
rować po deptaku do późnych godzin wieczornych, 
biorąc aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych. 
Potraktuj centrum miasteczka, jako doskonałą bazę 
wypadową i zwiedzaj do woli piękny Beskid Sądec-
ki – pamiętaj o górze Parkowej, z której roztacza się 
wspaniały widok!

JAWORZYNA KRYNICKA

HENRYK-SKI

GAWRA
UL. PIŁSUDSKIEGO

WIEŻA WIDOKOWA

PARTNER ARTYKUŁU

www.go2krynica.pl  kontakt@go2krynica.pl
+48 18 472 33 46  +48 732 190 749
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