Przez pagórki na rowerze
„Życie jest jak jazda na rowerze, aby utrzymać równowagę musisz się
poruszać” Albert Eintein

CENA: 80 zł/os
Trasa: Słotwiny Krynica- Jakubik- Mochnaczka Niżna- Tylicz- Powroźnik- Słotwiny
Krynica
Długość trasy: ok. 30 m
Czas: 4-5 h
Trasa przeznaczona dla rowerzystów z średnią kondycją/ trudność średnia.
Wyruszymy o godz. 09:00 z Krynicy z ul. Słotwińskiej 13a, tam odbierzemy rowery i ruszymy wzdłuż drogi
głównej do Krynickiego Deptaku. Tam obok Kościoła skręcimy w lewo, pod górkę będziemy powoli podążać w
kierunku Tylicza. Do Tylicza jednak nie docieramy skręcimy w lewo i stromym podjazdem kierować się
będziemy do Jakubika. Następnie podążać będziemy droga asfaltową w kierunku Mochnaczki, tam
zobaczymy cerkiew św Michała Archanioła z 1846 roku. W Mochnaczce skręcimy w prawo i kontynuować
będziemy zjazd doliną rzeki drogą główną do Tylicza. W Tyliczu wjedziemy do centrum by tam zobaczyć
wspaniałą cerkiew. Z centrum Tylicza udamy się w kierunku Powroźnika, gdzie po drodze mijać będziemy
wyciągi m. in. najdłuższy wyciąg Top- Ski. W Powroźniku wśród zabudowań drogowskazy kierować nas będą
do zabytkowej cerkwi wpisanej na listę zabytków UNESCO z 1600 roku.

Z Powroźnika po dojechaniu do

drogi głównej Muszyna- Krynica skręcimy w prawo i drogą pojedziemy w stronę Słotwin. Przejeżdżać
będziemy w Krynicy Dolnej obok cerkwi, drogą główną dotrzemy do krynickiego Deptaku, gdzie
przejedziemy obok Starych Łazienek Borowinowych i Mineralnych, Pijalni Głównej, Muszli
Koncertowej, Starego i Nowego Domu Zdrojowego, Pomnika Adama Mickiewicza, dolnej stacji
kolejki na Górę Parkową, parku im. dr. Dukieta ze słynną fontanną „Setka”, za pomnikiem
Nikifora skręcimy w lewo, aby już pod lekką górkę dotrzeć do punktu końcowego naszej trasy rowerowej.

CENA ZAWIERA:
Opiekę pilota – przewodnika , wypożyczenie rowerów, ubezpieczenie NNW

TERMINY: 07.08.2017, 28.07.2018

Biuro Podróży MAXIM Sp. z o.o
ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy
Sącz
TEL.: 18 442 16 04
E-MAIL: biuro@maxim.pl

Odział Krynica Zdrój
Ul Piłsudskiego 3 33-380 Krynica
Zdrój
TEL.: 884 865 865
E-MAIL: biurokrynica@maxim.pl

