Rowerem w góry
„Rower ma duszę. Jeśli go pokochasz da ci emocje, których
nigdy nie zapomnisz” – Mario Cipollini

Cena: 85 zł/os
Trasa: Słotwiny Krynica- Tylicz- Wojkowa- Dubne-Leluchów- Muszna- PowroźnikSłotwiny Krynica
Długość trasy: ok. 54 m
Czas: 6-8 h
Trasa przeznaczona dla osób z dobrą kondycją/ trudna.
Wyruszymy o godz. 08:00 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. W Tyliczu zobaczymy najdłuższy wyciąg Top-Ski. Następnym punktem będzie Wojkowa, do
której dotrzemy po 3 km wspinaczce pod górę. Po przejechaniu Wojkowej będzie najtrudniejszy 3-km odcinek
podczas którego powoli będziemy kierować się na odkryty grzbiet Roztoki gdzie ujrzymy panoramę Beskidu
Sądeckiego i gór Czergow na Słowacji. Kolejnie zjedziemy na Dubne leśną drogą. Tam odpoczniemy i udamy się
w kierunku Leluchowa. Po przejechaniu przez Leluchów miniemy Most Wyszechradzki. Po drodze, po lewej
stronie będziemy na Majdanie, gdzie odpoczniemy i podziwiać będziemy widok na zakole Popradu i Folwark. Po
odpoczynku zjedziemy do Muszyny , tam miniemy ruiny zamku, kościół, dawny dwór starostów. Z
Muszyny kierować będziemy się na Powroźnik, gdzie z dala ujrzymy zabytkową cerkiew. Ostatnim etapem naszej
wycieczki będzie przebycie drogi głównej w Krynicy przez Deptak, tam z kolei przejeżdżać będziemy 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 słynna fontanna „Setka”, za pomnikiem Nikifora skręcimy w lewo, aby już pod lekką górkę
dotrzeć do punktu końcowego naszego szlaku.

CENA ZAWIERA:
Opiekę pilota- przewodnika, rowery, ubezpieczenie NNW

TERMINY: 07.08.2017, 28.07.2018
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