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Drodzy Rowerzyści!

Oddajemy w Wasze ręce e-katalog certyfikowanych 
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie 
małopolskim. Cieszymy się, że wybraliście trasy 
VeloMałopolska, żeby spędzić swój wolny czas ak-
tywnie na dwóch kółkach właśnie w Małopolsce. 
Region ma tak wiele do zaoferowania, że nie wy-
starczy jeden pobyt, by objechać wszystkie ciekawe 
miejsca. Przekonajcie się sami:

youtube.com/VeloMałopolska  – przygoda na okrągło

youtube.com/VeloMałopolska  – rowerowa przygoda

Niniejsze opracowanie to więcej niż katalog obiek-
tów usługowych. Zawarte w nim informacje, opisy 
i zdjęcia pomogą Wam znaleźć wygodne miejsca 
noclegowe, gastronomie z lokalną kuchnią i regio-
nalnymi smakołykami, wypożyczalnie i serwisy 
rowerowe oraz wiele innych obiektów, które warto 

odwiedzić, a w których rowerzyści są mile widziani. 
Interaktywne linki do ciekawych, wyjątkowych za-
kątków i atrakcji, materiały multimedialne  oraz pro-
pozycje wycieczek rowerowych zainspirują Was do 
zaplanowania wspaniałego wypoczynku w naszym 
regionie.

Układ katalogu opiera się na przebiegu 4 tras rowe-
rowych sieci VeloMałopolska, które w największym 
stopniu zostały oddane do użytku.

Mamy tu więc trasy: VeloDunajec, Wiślaną Trasę Ro-
werową (WTR), VeloNatura (Euro-Velo 11) i VeloMe-
tropolis (EuroVelo 4). Niektóre odcinki wymienionych 
tras mają wspólny przebieg, a dodatkowo jeszcze 
podwójne nazwy, co może nieco dezorientować tu-
rystę. Dlatego przed planowaniem wycieczek warto 
szczegółowo przeanalizować poniższą mapę. Mapę 
można powiększać, przez co nazwy tras staną się 
bardziej widoczne.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom prezentowane są 
w katalogu liniowo, wzdłuż każdej z tras, przy czym 
za wiodące uznaliśmy VeloDunajec i Wiślaną Trasę 
Rowerową (WTR), jako najbardziej popularne i do-
brze rozpoznawalne przez turystów. Stąd obiekty, 
które znajdują się w pobliżu jednocześnie dwóch, 
a nawet trzech tras, są przyporządkowane zgodnie 
z powyższym założeniem. Na podobnej zasadzie 
przyporządkowaliśmy obiekty, które położone są przy 
trasach, które są dopiero w planach lub we wczesnej 
fazie realizacji. Chodzi o trasy VeloRaba, VeloSkawa, 
VeloRudawa i VeloPrądnik. Wraz z rozbudową sieci 
tras nasz katalog będzie odpowiednio uzupełniany.
Obiekty położone przy trasach VeloDunajec i Wiślana 
Trasa Rowerowa zostały wymienione zgodnie z kie-
runkiem, w jakim naturalnie płynie Dunajec i Wisła. 
Zatem w przypadku VeloDunajec z południa na pół-
noc, a w przypadku Wiślanej Trasy Rowerowej z za-
chodu na wschód. Z kolei w ramach trasy VeloNatura 
zostały wymienione obiekty wyłącznie na odcinku od 
granicy południowej ze Słowacją i Muszyny do Sta-
rego Sącza oraz na odcinku od Krakowa do granicy 
z województwem świętokrzyskim. Na pozostałych 
odcinkach trasa VeloNatura biegnie wspólnie z Velo-
Dunajec, VeloMetropolis i Wiślaną Trasą Rowerową, 

więc niektóre obiekty zostały przyporządkowane 
odpowiednio do pozostałych tras. Z kolei w ramach 
VeloMetropolis zostały zaprezentowane tylko obiekty 
położone na odcinku od wschodniej granicy woje-
wództwa, przez Tarnów, do połączenia trasy w Wi-
ślaną Trasą Rowerową w Woli Batorskiej (nieopodal 
Niepołomic). Dalej trasa VeloMetropolis biegnie 
wspólnie z WTR i kolejnych MPRów należy szukać 
w rozdziale poświęconemu trasie WTR. 

Materiał będzie co sezon uzupełniany o kolejne 
obiekty, które uzyskają certyfikat Miejsca Przyja-
znego Rowerzystom oraz o różne ciekawostki i ma-
teriały multimedialne. Zachęcamy do zaglądania tu 
co jakiś czas w poszukiwaniu kolejnych pomysłów 
na wycieczki po Małopolsce.

Swoje wycieczki możecie wygodnie zaplanować 
również dzięki aplikacji:

Jest wiele powodów, żeby przyjeżdżać do Małopolski, a to tylko kilka z nich:

Życzymy niezapomnianych wrażeń z wycieczek rowerowych po 
trasach rowerowych Małopolski!

Dlaczego warto odwiedzić Małopolskę? Poznaj 7 powodów, by tu przyjechać.

Aplikacja Rowerowa Małopolska

https://www.youtube.com/watch?v=l791IZZS07U&list=PLW7bK84gXVpEpl7AQnCTF5HIhj1-PKO7-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=l791IZZS07U&list=PLW7bK84gXVpEpl7AQnCTF5HIhj1-PKO7-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=RMxkwT-pRfI&list=PLW7bK84gXVpEpl7AQnCTF5HIhj1-PKO7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RMxkwT-pRfI&list=PLW7bK84gXVpEpl7AQnCTF5HIhj1-PKO7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2mvNdRMc7S0
https://www.youtube.com/watch?v=2mvNdRMc7S0
https://www.youtube.com/watch?v=DUWG2Bl9ceA
https://rowerowamalopolska.pl/apka
https://rowerowamalopolska.pl/apka


Spod Tatr do ujścia Dunajca do Wisły - VeloDunajec

Długość 
Długość – 237 km (częściowo wspólnie z VeloNatura)

Start 
Zakopane

Meta 
Wietrzychowice

Trasa VeloDunajec
 SPACER WIRTUALNY

https://spacery.visitmalopolska.pl/velodunajec/


Spod Tatr do ujścia Dunajca do 
Wisły - VeloDunajec
VeloDunajec to niezwykle urozmaicona trasa ro-
werowa. Wiedzie malowniczymi terenami wśród 
pasm górskich od Tatr, przez Pogórze Gubałow-
skie, Gorce, Spisz, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid 
Wyspowy i Pogórze Rożnowskie, aż do zupełnie 
płaskich okolic Tarnowa i ujścia Dunajca do Wisły. 
Mimo że na kilku odcinkach trasa nie jest jeszcze 
ukończona, zdecydowanie warto przejechać ją na 
całej długości od Zakopanego do Wietrzychowic. 

Zaczynamy przy dworcu PKP w Zakopanem. To bar-
dzo dobry logistycznie punkt wypadowy w samym 
centrum. Kierujemy się na północ w kierunku Poro-
nina, mijamy Biały Dunajec, Szaflary a za naszymi 
plecami często widać majestatyczną panoramę 
Tatr. Na tym odcinku większość trasy wiedzie bocz-
nymi drogami w ruchu ogólnym, ale już w Nowym 
Targu wjeżdżamy na wygodną asfaltową drogę dla 
rowerów odseparowaną od ruchu samochodowego. 
W  miejscu, gdzie potok Biały Dunajec wpada do 
Dunajca, otoczenie trasy nabiera dużo bardziej 
naturalnego klimatu i wraz z ostrym odbiciem na 
wschód jego charakter zmienia się z miejskiego 
na sielski i typowo wiejski. Przekraczając most na 
Dunajcu w Ostrowsku znajdziemy się w Gorcach, by 
po kilkunastu kilometrach, wracając na jego prawy 
brzeg znaleźć się na Spiszu. Niemal tuż przy trasie, 
w Dębnie Podhalańskim, mamy okazję odwiedzić 
zabytkowy drewniany kościół św. Michała Archa-
nioła wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. To prawdziwa perła wśród małopolskich 
zabytków na Szlaku Architektury Drewnianej, dla-
tego warunki zwiedzania są ściśle określane przez 
tutejszą Parafię. Przed wjazdem na koronę wałów 
trasa VeloDunajec łączy się z lokalnym Szlakiem 
wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Warto przejechać 
się północnym brzegiem, poprowadzonym często 
niemal nad samą taflą wody, aż do Czorsztyna.  
Tam dla chętnych jest możliwość przeprawy przez 
jezioro statkiem lub gondolką, które kursują między 
zamkami w Czorsztynie i Niedzicy. Trasa VeloDuna-
jec w zasadzie jest do pokonania przez każdego ro-
werzystę ale odcinek po południowej stronie jeziora, 
zwłaszcza podjazd pod Falsztyn, obrósł już legendą 
na temat swojej trudności. Dość powiedzieć, że 
widok rowerzystów prowadzących swoje rowery 
pod górę nie jest tu niczym niezwykłym. Po tym 

wymagającym odcinku warto zaplanować dłuższy 
odpoczynek w Niedzicy, która ma do zaoferowania 
dwie wyjątkowe atrakcje: dla miłośników historii 
i legend  – średniowieczny zamek, a dla amatorów 
budowli hydrotechnicznych najwyższą w Polsce za-
porę ziemną wraz z elektrownią. Po zjechaniu z ko-
rony zapory jedziemy po polskiej stronie Dunajca aż 
do Sromowców Niżnych. Po drodze mijamy miejsca 
startu tradycyjnych spływów flisackich, pontonów 
oraz kajaków. Tu cenna uwaga: decydując się na 
spływ tratwami można zabrać ze sobą rower, ale 
zdecydowanie przełom Dunajca (od Sromowców 
Niżnych do Szczawnicy) warto pokonać na dwóch 
kółkach. W Sromowcach Niżnych przekraczamy 
Dunajec słynną kładką, stanowiącą jednocześnie 
granicę polsko-słowacką. Mijamy ruiny Czerwo-
nego Klasztoru i wjeżdżamy na 9-kilometrowy 
szutrowy odcinek trasy. Jesteśmy w Pienińskim 
Parku Narodowym, a nad nami rozciągają się kil-
kusetmetrowe pionowe ściany Pienin, z Trzema Ko-
ronami i Sokolicą. W Szczawnicy znów wracamy na 
twarde asfalty ciągów pieszo-rowerowych, aż do 
nowej kładki rowerowej w Krościenku nad Dunaj-
cem. Na odcinku Krościenko - Zabrzeż napotkamy 
kilkukilometrowy brak w ciągłości trasy, więc trzeba 
liczyć się tu z koniecznością jazdy po drodze woje-
wódzkiej, z intensywnym ruchem samochodowym. 
Zakończenie budowy kolejnych elementów rowe-
rowej infrastruktury wzdłuż DW969, planowane 
jest do 2023 roku. Trasę poprowadzono raz lewym 
brzegiem Dunajca - tu jesteśmy w Gorcach lub Be-
skidzie Wyspowym, a raz prawym - gdzie z kolei 
jesteśmy w Beskidzie Sądeckim. Jeśli wycieczka 
wypadnie nam w kwietniu lub na początku maja 
w okolicy Zabrzeży i Łącka powitają nas bajecz-
nie pachnące kolorowe sady owocowe. W końcu 
to stolica kwitnących sadów, z których pochodzą 
certyfikowane produkty tradycyjne tj. „Śliwowica 
Łącka” i „Jabłka  łąckie”.

W Starym Sączu, blisko ujścia Popradu do Du-
najca, dojeżdżamy do połączenia z kolejną trasą 
rowerową sieci VeloMałopolska, czyli trasą Velo-
Natura (EuroVelo11). Od tego punktu, aż do Ostrowa 
obie trasy mają wspólny przebieg. Aktualnie wy-
znakowanie tras VeloDunajec/VeloNatura kończy 
się w Wielogłowach. Żeby sprawnie przejechać 
odcinek do Czchowa warto skorzystać z propo-
zycji objazdowej po zwykłych drogach i uwaga! 
z solidnymi przewyższeniami. 

Od Czchowa przez Zakliczyn na północ trasa bie-
gnie częściowo po wałach przeciwpowodziowych, 
a częściowo drogami przez małe miejscowości.

Rowerzystom mniej doświadczonym polecamy 
przejechanie całego odcinka pociągiem z Nowego 
Sącza do stacji kolejowej w Bogumiłowicach. Oko-
lice tej małej stacyjki kolejowej, czyli Ostrów i Wierz-
chosławice, to ważny węzeł tras, gdzie VeloDunajec 
i VeloNatura krzyżują się z trasą VeloMetropolis 

(EuroVelo 4). VeloNatura skręca na zachód i łą-
czy się z VeloMetropolis. Natomiast VeloDunajec 
biegnie samodzielnie na północ, aż do połączenia 
z Wiślaną Trasą Rowerową w Wietrzychowicach. Po 
drodze miniemy m.in. Radłów z charakterystycz-
nym pomnikiem upamiętniającym bitwę o most 
na Dunajcu w 1939 roku oraz cmentarze wojenne. 
Trasa poprowadzona jest niemal cały czas wygod-
nie i bezpiecznie po wałach przeciwpowodziowych.

Więcej na
narowery.visitmalopolska.pl/pl/velodunajec

profil wysokościowy z geoportalu MIIP
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Przewodnik rowerowy

Trasa VeloDunajec rozpoczyna się/kończy tuż przy 
stacji kolejowej w Zakopanem.

https://narowery.visitmalopolska.pl/documents/36564/0/VeloMa%C5%82opolska+dziennik+podr%C3%B3%C5%BCy/bf3002f1-8e2d-4fdd-b487-743882743fe1
https://narowery.visitmalopolska.pl/documents/36564/0/VeloMa%C5%82opolska+dziennik+podr%C3%B3%C5%BCy/bf3002f1-8e2d-4fdd-b487-743882743fe1


Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zakopanem 
to miejsce dla tych, którzy szukają budżetowego 
noclegu. Choć ceny za pobyt są niskie, to obiekt 
jest zadbany i oferuje wygodne pokoje. Świetna 
jest też lokalizacja schroniska, znajduje się blisko 
centrum Zakopanego, na Krzeptówkach. Z okien 
schroniska rozciąga się panorama na Tatry. Obiekt 
dysponuje 35 miejscami w 1, 2, 3, 4, i 6-osobo-
wych pokojach. Goście mogą korzystać z dobrze 
wyposażonej wspólnej kuchni, zaplecza sanitar-
nego z natryskami, świetlico-jadalni z TV, pralni, 
suszarni, darmowego WiFi, stołu do ping-ponga 
i sprzętu rekreacyjnego. Przy schronisku dostępny 
jest plac zabaw dla dzieci, mini boisko i ogrodowy 
grill. Obiekt będzie świetną bazą wypadową za-
równo w góry, jak i na zwiedzanie Zakopanego.
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SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
w Zakopanem

zakopane@ssm.com.pl 

ssm.com.pl

Krzeptówki 2 
Zakopane

660 637 336

mailto:zakopane@ssm.com.pl
https://ssm.com.pl/informacje-krzeptowki/
http://ssm.com.pl


joyride.pl/wypozyczalnia

+48 602 631 252

Mariusza Zaruskiego 5 
Zakopane

wypozyczalnia@joyride.pl 

Zakopiański oddział wypożyczalni rowerowej Joy-
Ride zlokalizowany jest w Hotelu Aries, tylko 1,2 km 
od trasy VeloDunajec. 

Wypożyczalnia oferuje rowery downhillowe — na 
trudny teren, enduro dla tych, którym zależy na 
komforcie jazdy, MTB na asfaltowe i szutrowe 
drogi oraz elektryczne dla tych, którzy potrzebują 
wsparcia. W ofercie mamy rowery najlepszych ma-
rek takich jak Specialized, Fox i Evoc. Dodatkowo 
wypożyczyć można kask, ochraniacze na kolana 
oraz łokcie, a także zbroje. 

Warto wcześniej zadzwonić lub napisać do punktu 
i zarezerwować wybrany rower. Jeśli nie wiesz, 
który sprawdzi się najlepiej, obsługa wypożyczalni 
pomoże wybrać idealny sprzęt, dla Ciebie i twojej 
rodziny/paczki. Ponadto wypożyczalnia prowadzi 

profesjonalne szkolenia rowerowe z doświadczo-
nymi instruktorami Specialized MTB Academy. 
Można też skorzystać z organizowanych cyklicznie 
wycieczek rowerowych. Przy wypożyczalni działa 
mały sklep z gadżetami rowerowymi.
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JOYRIDE - WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW, 
SZKOLENIA I WYCIECZKI ROWEROWE 
w Zakopanem 

https://joyride.pl/wypozyczalnia/
mailto:wypozyczalnia@joyride.pl


Z centrum Zakopanego można wjechać kolejką na Gubałówkę 
i kontynuować jazdę w kierunku Szlaku wokół Tatr i Chochołowa.



TERMY GORĄCY POTOK
w Szaflarach

Jadąc trasą VeloDunajec na odcinku pomiędzy 
Zakopanem a Nowym Targiem mijamy Termy Gorący 
Potok. To otwarty w 2015 r. w  Szaflarach kompleks 
21 basenów, które wypełnione są wodą o tempe-
raturze 34-40°C.  Warto się tu zatrzymać i zrelak-
sować. Kąpiele w wodzie geotermalnej poprawiają 
samopoczucie, zmniejszają stres i zwiększają kom-
fort psychiczny, przywracając równowagę. Każda 
niecka basenowa ma inny charakter, są fontan-
ny, masaże wodne i gejzery, zjeżdżalnie, ścianka 
wspinaczkowa oraz strefa dziecięca. W komplek-
sie można pograć w piłkę plażową i zmierzyć się 

z  lękiem wysokości w  parku linowym. Jest też 
strefa Wellness&SPA z saunarium, sauną suchą, 
tężnią solną i kąpielami borowinowymi. Można tu 
również wynająć 2-osobowe apartamenty w stylu 
góralskim lub skorzystać z CAMP Gorący Potok. 
To nowoczesne miejsca campingowe z  pełnym 
zapleczem sanitarnym, gdzie jest ogólnodostęp-
na kuchnia, prysznice, pralnia oraz toalety. Strefa 
gastronomiczna to restauracja Beef Master, któ-
rej specjalnością są steki z wołowiny i wyśmienite 
burgery, bistro z daniami na wagę, bary sezonowe: 
Riviera, Grzybek i stanowisko grillowe.

www.goracypotok

+48 727 525 252

Osiedle Nowe 45, 
34-424 Szaflary

marketing@goracypotok.pl 
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Obejrzyj film z okolicy

Questy rowerowe

Skrzyżowanie tras rowerowych 
VeloDunajec i Szlaku wokół Tatr.

https://www.szlakwokoltatr.eu/aktualnosc/questing-na-szlaku-wokol-tatr
https://www.szlakwokoltatr.eu/aktualnosc/questing-na-szlaku-wokol-tatr
https://youtu.be/4V7APT43kd4
https://www.szlakwokoltatr.eu/aktualnosc/questing-na-szlaku-wokol-tatr


Stacja Podczerwone Bistro położona jest 15 km od 
trasy VeloDunajec,  tuż przy innej wartej odwiedze-
nia trasie - rowerowym Szlaku Wokół Tatr, kt. Szlak 
biegnie w tym miejscu po dawnej linii kolejowej (wy-
budowanej w 1904 r, a zawieszonej w 1981 r.). W tym 
niezwykle malowniczym zakątku, z widokiem na Ta-
try i Babią Górę, można zjeść pyszny posiłek i zre-
generować siły. W menu znajdziecie m.in. burgery, 
także wegetariańskie i najlepszą kawę na Szlaku 
Wokół Tatr. Sam budynek, w którym urządzono 
bistro, jest zabytkowy - to dawna stacja kolejowa. 
Często organizowane są tu różne imprezy związane 
z rowerami np. rajdy lub pikniki. Warto sprawdzać 
ich fanpage’a by być na bieżąco z najnowszymi wy-
darzeniami. Funkcjonuje tutaj także wypożyczalnia 
rowerów, dostępne są zwykłe rowery, rowery elek-
tryczne, riksze, foteliki dla dzieci, kaski i hulajnogi. 
Rowery można zarezerwować telefonicznie.

STACJA PODCZERWONE BISTRO 
I WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
w Podczerwonem

facebook.com/StacjaPodczerwone

+48 515 352 340

Podczerwone 104
Podczerwone

stacjapodczerwone@gmail.com
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Przemierzając Szlak Wokół Tatr i  inne, równie 
piękne, czasami wymagające, podhalańskie trasy 
rowerowe warto pamiętać o relaksie po wysiłku. 
Niecałe 2,5 km od Szlaku Wokół Tatr w słynącym 
z zabytkowej zabudowy drewnianej Chochołowie, 
znajduje się jeden z największy z kompleksów ba-
senów Termalnych na Podhalu - Chochołowskie 
Termy. Znajdziecie tam 30 niecek basenowych, we-
wnętrznych i zewnętrznych, a w nich gejzery, rwącą 
rzekę, sztuczną falę i stanowiska do hydromasażu. 
Dla dzieci jest wodny plac zabaw, dla tych, którzy 

szukają mocniejszych wrażeń, jest zjeżdżalnia 
z zapadnią i  zjeżdżalnie pontonowe, a ci, którzy 
wolą aktywny wypoczynek mogą zagrać w siat-
kówkę i koszykówkę wodną lub popływać w base-
nie sportowym. Całkowity relaks zapewni jacuzzi 
z wodą termalną, sauna sucha, Grota Solna, strefa 
lecznicza z wodą siarczkową i solankową oraz stre-
fa SPA. Na terenie kompleksu jest też bar wodny 
i restauracja.

chocholowskietermy.pl

+48 781 300 301

Chochołów 400
Chochołów

bok@chocholowskietermy.pl 

CHOCHOŁOWSKIE TERMY  
w Chochołowie
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facebook.com/wiezawodna/

18 266 21 32

Kolejowa 164 
Nowy Targ

sekretariat@mck.nowytarg.pl 

WIEŻA WODNA  
w Nowym Targu

W 1899 roku otwarto pierwszą linię kolejową do Za-
kopanego prowadzącą przez Nowy Targ. Była to kolej 
parowa, a ta wymagała wielu technicznych urzą-
dzeń, które miały wspomagać jej funkcjonowanie. 
Na stacji w Nowym Targu wybudowano wtedy pa-
rowozownię, wieżę wodną i żuraw wodny, główne 
elementy właśnie tych zespołów technicznych 
urządzeń, które tworzyły stację wodną niezbędna 
do funkcjonowania kolei. 

Kiedy sto lat później stacje zlikwidowano, cały 
zespół technicznych, a  w  tym i  wieża, nie 
był już potrzebny. Był to jednak zabytek, jedyny 
w  swoim rodzaju na Podhalu, postanowiono 
go więc wykorzystać.  

Po nasypie kolejowym poprowadzono ścieżkę 
rowerową - Szlaku wokół Tatr, a wieże odrestau-
rowano i dziś w obiekcie znajduje się ekspozycja 
poświęcona historii linii kolejowej Nowy Targ        – 
Sucha Góra, można także zobaczyć podstawowe 
elementy wyposażenia dawnej wieży wodnej. Po-
nadto prezentowane są tam wystawy różnych arty-
stów, lokalnych i nie tylko, warto śledzić informacje 
umieszczane na Fanpage’u Wieży Wodnej.
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facebook.com/roweryserwiskrossrabka

+48 737 675 888

ul. Sądecka 25 
Rabka-Zdrój

Sklepinternetowy@interia.eu

SALON ROWEROWY, SERWIS, 
WYPOŻYCZALNIA - KROSS RABKA
w Rabce-Zdroju
Kross Rabka to firmowy salon rowerowy, w którym 
można wypożyczyć rower i sprzęt dodatkowy, sko-
rzystać z serwisu, umyć rower nowoczesną myjką 
(ogólnodostępną) lub kupić markowy jednoślad 
wraz z przydatnymi gadżetami.  W swojej ofercie 
ma rowery elektryczne, górskie MTB, trekkingowe 
(także elektryczne — wyczynowe i amatorskie), 
a także przyczepki z funkcją wózka i foteliki rowe-
rowe. Dobrze wykwalifikowana obsługa pomoże 
dobrać odpowiedni rower i poleci ciekawe trasy, 
których w okolicy jest sporo.Rabka leży u stóp pięk-
nych Gorców i bardzo blisko Podhala, gdzie cieka-
wych tras nie brakuje, zwłaszcza dla chętnych do 
wypróbowania możliwości rowerów elektrycznych!. 
Właściciele oferują możliwość organizacji wycie-
czek rowerowych z przewodnikiem rowerowym.
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przystanekrabka.pl

536 281 820

Zakopiańska 6
Rabka-Zdrój

noclegi@przystanekrabka.pl

PRZYSTANEK RABKA
w Rabce-Zdroju
Przystanek Rabka to kameralny obiekt noclegowy 
zlokalizowany w sercu uzdrowiska Rabka-Zdrój, 
przy stacji kolejowej. W przyszłości tuż przy obiek-
cie będzie przebiegać planowana trasa rowerowa  
VeloRaba.. To świetne miejsce dla rodzin z dziećmi, 
wszak Rabka to miasto Dzieci Świata. A od Przy-
stanku Rabka do Rabkolandu mamy tylko 800 m! 
Obiekt w swojej ofercie ma 7-osobowy domek, 
4-osobowy apartament-studio, 3-osobowy po-
kój-studio oraz 5-osobowy apartament. Wszyst-
kie opcje zakwaterowania są świetnie wyposażone 
i przytulnie umeblowane. Posiadają łazienki i kuch-
nię lub aneks kuchenny, bardzo dobrze wyposażony 
(zmywarka, mikrofala, ekspres do kawy, kuchenka 
itd.), mają też część jadalną. Wszystkie mają dostęp 
do Internetu, smart TV, część wypoczynkową. Go-
ście mogą również korzystaćz ogrodu. Dla dzieci 
przygotowano plac zabaw, trampolinę, piaskow-
nicę, huśtawki, gry planszowe i puzzle. Przystanek 
Rabka pomaga w organizacji wycieczek po okolicy, 

oferuje także transport do szlaków turystycznych, 
na przykład tych prowadzących w Gorce.
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bikeparkkasina.pl

789 402 179

Kasina Wielka 672
34-741 Mszana Dolna

biuro@bikeparkkasina.pl

KASINA SKI&BIKE PARK
Kasina Wielka
Dla użytkowników rowerów MTB polecamy region 
Beskidu Wyspowego. Bike Park Kasina to najwięk-
szy w Polsce park rowerowy znajdujący się u pod-
nóża Śnieżnicy, przy stacji narciarskiej Kasina 
Ski&Bike Park. Wchodzi w skład Grupy Pingwina, 
czyli sieci pięciu całorocznych ośrodków narciar-
sko-rowerowych. Działa tu nowoczesny wyciąg ka-
napowy, który wywozi rowerzystów ze sprzętem na 
szczyt góry w zaledwie 5 minut.

Obszar Bike Parku obejmuje 9 tras rowerowych 
o zróżnicowanym poziomie trudności, które łącznie 
mierzą ponad 17 kilometrów długości. Wybierając 
tę najtrudniejszą można zaliczyć skocznie, które 
pozwolą skok na odległość od 5 do 25 metrów! Na 
terenie obiektu funkcjonuje wypożyczalnia rowerów, 
serwis rowerowy oraz sklep, standardowo dostępna 
jest myjka rowerowa. 

Na miejscu można również skorzystać z usług do-
świadczonych instruktorów. Specjaliści w szkole 
rowerowej trenują zarówno amatorów, jak i do-
świadczonych rowerzystów. Dla najmłodszych 
przygotowana jest Arena Młodego Rowerzysty 
z pumptruckiem i placem zabaw. 
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Każdy, kto poszukuje najbardziej malowniczych tras 
rowerowych w Polsce, wyląduje w końcu w Nowym 
Targu — łączą się tam dwie piękne i widokowe trasy. 
Prowadzący Doliną Dunajca VeloDunajec i okrąża-
jący Tatry Szlak wokół Tatr. 

A jeśli już w Nowym Targu wyląduje, to powinien zaj-
rzeć do Centrum Informacji Turystycznej — można 
tam dowiedzieć się wiele o mieście i jego okolicach. 

Centrum zlokalizowane jest w  rynku, 800 m od 
VeloDunajec i 1,4 m od Szlaku wokół Tatr. W punkcie 

znajdziecie darmowe mapy miasta i informatory tu-
rystyczne, także te dotyczące rowerów. W sprzeda-
ży są ciekawe przewodniki, mapy górskie (z Nowego 
Targu można wyruszyć w Tatry, Gorce Pieniny, a na-
wet i na Babią Górę) oraz piękne pamiątki. 

Dobrze wykwalifikowana obsługa odpowie na pyta-
nia dotyczące regionu, podpowie, gdzie warto się wy-
brać, gdzie zjeść dobry obiad lub gdzie przenocować. 
Także na stronie internetowej Punktu można zna-
leźć bardzo dużo przydatnych informacji i inspiracji.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w Nowym Targu

it.nowytarg.pl

18 266 30 36

Rynek 1
Nowy Targ

it.nowy-targ@msit.malopolska.pl
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PŁYWALNIA MIEJSKA
w Nowym Targu
Pływalnia Miejska w Nowym Targu położona jest 
w centrum miasta, zaledwie 850 m od Szlaku wo-
kół Tatr i VeloDunajec. Warto do niej podjechać i na 
chwilę zamienić rower na basen! 

Znajdziecie tam basen sportowy oraz basen 
do nauki pływania. Jest też basen rekreacyjny o nie-
regularnym kształcie (głębokość 1,2 m) z takimi 
atrakcjami wodnymi jak: masaż karku, wodospad, 
gejzer wodny, ściana wodna, gejzer powietrzny 
denny, ławka z napowietrzaniem. 

Dla młodszych dzieci przygotowano mały bro-
dzik o  głębokości od 14 do 35 cm, a  w  nim 
zjeżdżalnie typu słonik. Dla starszych dzieci jest 
zjeżdżalnia rurowa o długości 45 m. 

Na terenie pływalni można skorzystać z sauny fiń-
skiej i łaźni parowej, obok nich znajduje się niecka 
z zimną wodą do schładzania ciała, prysznice, 

basen.nowytarg.pl

694 667 749

Plac Evry 4
Nowy Targ

basen@mcsir.nowytarg.pl

deszczownica wrażeń i strefa relaksu z misami 
do schłodzenia stóp. Zrelaksować można się także 
w grocie solnej i dwóch nieckach whirlpool (dla 4 
lub 8 osób) z masażem powietrznym i wodnym.
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HOTEL*** GORCE
w Nowym Targu

hotelgorce.nowytarg.pl

539 957 716

al. Tysiąclecia 74
Nowy Targ

mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Usytuowany w centrum Nowego Targu Hotel*** Gorce 
jest częścią kompleksu sportowego Gorce. To obiekt 
idealny dla osób lubiących różnorodne aktywności fi-
zyczne i aktywnych grup. Zaledwie 450 m od hotelu, 
po drugiej stronie Białego Dunajca, przebiega trasa 
rowerowa VeloDunajec, a tylko 2 km dalej Szlak wokół 
Tatr. To dwa najpiękniejsze szlaki rowerowe w Polsce. 
Hotel może pomieścić do 50 osób w pokojach 1, 2 
i 4-osobowych oraz apartamentach przeznaczonych 
dla maksymalnie 4 osób. W każdym pokoju znajduje 
się łazienka, TV, ręczniki, pościel, biurko, krzesło 
oraz dostęp do sieci WiFi. W hotelu dostępna jest 
restauracja. Przy obiekcie działa siłownia i klub fit-
ness. Dla dzieci przygotowano kącik zabaw. Tuż przy 
obiekcie znajduje się miejski basen i lodowisko. To 
dogodny punkt, z którego można zacząć zwiedzanie 
Podhala, Spiszu i Gorców.
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Wypożyczalnia Rowerów Mybikecity położona jest 
blisko centrum Nowego Targu, niemal na skrzyżo-
waniu tras VeloDunajec i Szlaku wokół Tatr. Aby 
dostać się na  trasę VeloDunajec trzeba tylko prze-
jechać most na Dunajcu. Można więc wypożyczyć 
tu rowery i spod samej wypożyczalni ruszyć w za-
chwycającą widokami, ciekawą wycieczkę. 

Wypożyczalnia ma w swojej ofercie rowery gór-
skie, crossowe, tandem, tandem cruiser, szo-
sowe, MTB, dziecięce o trzech wielkościach ram 
i rowery elektryczne. Dla najmłodszych rowerzy-
stów dostępny jest nawet rowerek biegowy. Razem 
z rowerem można wypożyczyć akcesoria ułatwia-
jące jazdę: kaski, zapięcia, sakwy, dodatkowe 
oświetlenie, przyczepki, drążek holowniczy i fotelik. 
Sprzęt jest regularnie serwisowany i czyszczony. 

MYBIKECITY WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
w Nowym Targu

mybikecity.pl

501 204 970

Sikorskiego 49  
34-400 Nowy Targ

biuro@alleebuty.pl 

Na stronie internetowej wypożyczalni przygo-
towano wiele propozycji ciekawych tras rowero-
wych o różnym stopniu trudności. Warto śledzić też 
fanpage’a wypożyczalni — pojawia się tam sporo 
ciekawych wskazówek, nowych tras i miejsc, które 
warto odwiedzić, a także najnowsze promocje!
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OBERŻA POD RÓŻĄ
w Nowym Targu
Oberża Pod Różą położona jest nad brzegiem 
potoku Biały Dunajec w Nowym Targu, w pobliżu 
miejskich terenów rekreacyjnych. Po drugiej stro-
nie potoku przebiega trasa rowerowa VeloDunajec. 

Ogromnym atutem tego miejsca jest krajobraz wi-
doczny zza okien pokoi, który prezentuje Tatry lub 
Gorce. Tymi widokami zachwycać się można rów-
nież z tarasu widokowego restauracji znajdującej 
się w obiekcie. Do dyspozycji gości jest 40 miejsc 
w 17 pokojach, głownie 2-osobowych. W restau-
racji serwowane są dania kuchni polskiej, w tym 
z dziczyzny, oraz prawdziwa włoska pizza na ory-
ginalnym cieście. Bez obaw można zabrać ze sobą 
w podróż najmłodszych, ponieważ nie będą się oni 
nudzić w obiekcie, jest dla nich zaplanowany kącik 
dziecięcy.

oberzapodroza.pl

18 264 05 26

ul. Sikorskiego 20
Nowy Targ

info@oberzapodroza.pl 
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Przewodnik rowerowy

Widok na Nowy Targ i potok Biały Dunajec

https://www.szlakwokoltatr.eu/_userdata/image/org/909_rowerem-wokol-tatr-przewodnik-2021-ost-compressed.pdf
https://www.szlakwokoltatr.eu/_userdata/image/org/909_rowerem-wokol-tatr-przewodnik-2021-ost-compressed.pdf


HOTEL**** BANIA THERMAL&SKI
w Białce Tatrzańskiej

hotelbania.pl

18 534 43 70

ul.Środkowa 181 
Białka Tatrzańska

rezerwacja@bania.pl 

Hotel Bania**** Thermal&Ski to jedyny w swoim 
rodzaju hotel na Podhalu. Położony jest u stóp naj-
większego ośrodka narciarskiego w regionie, co wię-
cej, połączony jest z basenami termalnymi. Z jego 
okien rozpościera się panorama na Tatry lub Pieniny. 

Hotel dysponuje 275 pokojami, urządzonymi w gó-
ralskim stylu, luksusowymi i bardzo przytulnymi. 
W obiekcie znajdują się trzy restauracje, karczma, 
Lobby Bar, Zielony Szałas oraz Kawiarnia na Szczy-
cie z pięknym widokiem. Można tu zjeść dania re-
gionalne oraz potrawy kuchni europejskiej. 

Dla gości przygotowano też strefę Spa & Wellness 
oraz Klub Bania. Dzieciom na pewno spodoba się 
wielki Ogród Zabaw oraz hotelowe animacje. 

Zimą goście mogą korzystać ze stoku narciar-
skiego, wypożyczalni sprzętu narciarskiego 
i szkółki narciarskiej. Po nartach zaś rozgrzać się 

w basenach termalnych. Latem warto wybrać się 
na tatrzańskie szlaki lub liczne ścieżki rowerowe, 
w tym malowniczy Szlak wokół Tatr.
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uborzanka.pl

603 331 919

Waksmundzka 105
Nowy Targ

karcma@uborzanka.pl

KARCMA U BORZANKA
w Nowym Targu
Karczma u Borzanki w Nowym Targu to doskonałe 
miejsce spotkań rodzinnych i biznesowych. To też 
świetne miejsce dla rowerzystów - znajduje się tylko 
150 m od VeloDunajec. 

Restauracja serwuje domowe posiłki pochodzące 
z polskiej, tradycyjnej kuchni. Dania robione są 
z regionalnych, zdrowych produktów. Wśród obia-
dów znajdują się potrawy z mięsa wołowego, wie-
przowego, baraniego i jagnięcego, różne rodzaje 
pierogów, desery oraz uwielbiany przez każdego 
oscypek z  żurawiną. Rano zaś serwowane są 
pyszne zestawy śniadaniowe.

Potrawy są smaczne i mają rozsądne ceny. Karczma 
jest jedną z najpopularniejszych restauracji regionu, 
często odwiedzaną przez turystów. Nie tylko menu, 
ale i wnętrza są tradycyjne, mają iście podhalański, 
góralski klimat.

W  karczmie organizowane są także duże im-
prezy, takie jak wesela, chrzciny i  inne. W stylu 
tradycyjnym lub nowoczesnym.
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Jeden z najbardziej urokliwie położonych Miejsc Obsługi Rowerzystów przy trasie VeloDunajec.  
MOR-y znajdują się średnio co 15 km przy wszystkich trasach VeloMałopolska.

Przejdź do panoramy 360 °

https://velo.malopolska.pl/index.html#harklowa
https://velo.malopolska.pl/index.html#harklowa
https://velo.malopolska.pl/index.html#harklowa


STARTVELO.PL
w Harkowej

bike-point.pl/bike-point

 +48 606 295 528

Nr działki 1241/8
Harklowa

bikepoint-podhale@wp.pl

Wypożyczalnia rowerów startvelo.pl posiada 
dwa oddziały, jeden w Krościenku nad Dunajcem, 
drugi w Harklowej. Oba łączy chyba najbardziej ma-
lowniczy odcinek Velo Dunajec, odcinek prowadzący 
przełomem Dunajca przez Pieniny Właściwe. 

Rower można pożyczyć w jednym punkcie i oddać 
w drugim. Z obu wybierzemy się też na inne trasy 
np. Pieniny Spiskie, Gorce czy nawet Beskid Sądecki. 
Z Harklowej bardzo szybko można dotrzeć też na 
Szlak wokół Tatr prowadzący przez najciekawsze 
miejsca na Podhalu.

W wypożyczalni do wyboru mamy rowery klasyczne 
rowery trekkingowe, rowery elektryczne haibike 
trekking oraz elektryczne Full MTB. Dodatkowo 
pożyczyć tu można przyczepkę dla dziecka, fotelik, 
sakwę i kask. Gratis dostaniemy zestaw do naprawy, 
uchwyt na telefon i zapięcie (trzeba zostawić nie-
wielką kaucję). 

Warto pamiętać by rower zarezerwować telefonicz-
nie - będziesz miał wtedy pewność, że na miejscu 
czekać będzie wybrany sprzęt. Obsługa z pewnością 
pomoże wybrać najlepszy model i doradzi, gdzie 
warto się wybrać. 
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Trasa VeloDunajec w Dębnie łączy się z trasą wokół Jeziora Czorsztyńskiego          
i biegną wspólnie aż do Niedzicy. 

Obejrzyj film z okolicy

 Digitalizacja 3 D

https://www.youtube.com/watch?v=MKqgb9yzcxs
https://www.youtube.com/watch?v=MKqgb9yzcxs
https://www.youtube.com/watch?v=iyCWRmp8cnI&list=PLumTIngQVJjXgUCo1ghoDVQlnmqwyls7c&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=iyCWRmp8cnI&list=PLumTIngQVJjXgUCo1ghoDVQlnmqwyls7c&index=6


WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW I NART  
BIEGOWYCH „ŻYWIOŁY”
w Maniowach

facebook.com/Zywioly.WypozyczalniaRowerow

720 705 994

Hubka 1 
Maniowy

zywioly.nn@gmail.com

„Żywioły” to całoroczna wypożyczalnia sprzętu 
sportowego położona w bardzo malowniczych, 
małych, spokojnych Maniowach. Blisko stąd nie 
tylko na widokowe VeloDunajec, trasę dookoła Je-
ziora Czorsztyńskiego, ale i do Szlaku Wokół Tatr 
czy na inne trasy prowadzące przez Pieniny Wła-
ściwe i Spiskie, Podhale oraz Gorce. To doskonały 
punkt startowy na zwiedzanie okolic. W ofercie 
wypożyczalni znajdziecie rowery szosowe, dam-
skie, męskie i dziecięce oraz akcesoria potrzebne 
do jazdy, takie jak kaski. Można tu wypożyczyć  fo-
teliki dziecięce do rowerów oraz przyczepki. A jeśli 
znudzą się Wam rowery, to w ofercie wypożyczalni 
znajdziecie też także wózki spacerowe, hulajnogi, 
kijki do nordic walking i plecaki turystyczne z no-
sidełkiem. Zimą zaś wypożyczalnia oferuje  narty 

biegowe i sanki. Miejsce idealne dla rodzin, grup 
jak i osób indywidualnych.
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DOM NAD JEZIOREM „HUBKA”
w Maniowach

facebook.com/DomNadJeziorem.1/

 +48 18 275 00 12

Hubka 1, 
Maniowy

domnadjeziorem.hubka@gmail.com

„Dom nad Jeziorem” leży tuż nad Jeziorem Czorsz-
tyńskim — z tarasu rozpościerają się przepiękne 
widoki na jezioro i okoliczne góry: Pieniny i Tatry. 
Obiekt otacza ogród, to wymarzone miejsce na re-
laks. Dla gości przygotowano tu miejsca noclegowe 
w pokojach 2,3,4-osobowych z pełnym węzłem sa-
nitarnym i TV. W obiekcie jest także duża jadalnia, 
w której można zamówić domowe posiłki. 

W okolicy można skorzystać z wielu atrakcji. Do 
Do słynnej trasy rowerowej wokół Jeziora Czorsz-
tyńskiego jest tylko 150 m, a obiekt prowadzi 
dodatkowo wypożyczalnię sprzętu rowerowego 

„Żywioły”, więc nie trzeba przywozić swoich rowe-
rów. Wszystko co potrzebne do aktywnego wypo-
czynku jest na miejscu.
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Trasa rowerowa wokół Jeziora 
Czorsztyńskiego w okolicy Huby.



Latem plaża, zimą stok narciarski, a przez 3/4 roku 
jedne z najbardziej malowniczych tras rowerowych 
w Polsce — VeloDunajec i wokół Jeziora Czorsztyń-
skiego. Do tego pyszne jedzenie i pokoje z widokiem 
na Tatry lub Pieniny. Gdzie znaleźć takie atrakcje? 
W Kluszkowcach, w Willi Żeglarskie, usytuowanej na 
pograniczu Gorców, Pienin i Podhala, nad jeziorem 
Czorsztyńskim. Willa dysponuje 20 pokojami 1, 2, 
3, 4 i 5-osobowych zaprojektowanymi w stylu ma-
rynistycznym. Każdy z nich posiada łazienkę, wy-
posażony jest w TV i dostęp do internetu, niektóre 
mają balkon. Dla gości dostępny jest wspólny aneks 
kuchenny, wyżywienie można wykupić w zlokalizo-
wanym w willi Bistro Food Makerzy. Serwowane są 
tam śniadania, domowe obiady, pierogi i burgery. 
Wśród darmowych atrakcji, które oferuje willa, jest 
wypożyczalnia gier planszowych i piłkarzyki. Miej-
sce to przyjazne jest alergikom, wyposażone zo-
stało w system rekuperacji zapewniający wymianę 

WILLA ŻEGLARSKI 
w Kluszkowcach

willazeglarski.pl

+48 884 330 368

ul. Karmelicka 3a
Kluszkowce

recepcja@willazeglarski.pl

powietrza oraz pościel hiper alergiczną. Odpłatnie 
można tu naładować samochód elektryczny.
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FOOD MAKERZY
w Kluszkowcach

facebook.com/foodmakerzy

884 330 368

ul. Karmelicka 3a
Kluszkowce

recepcja@willazeglarski.pl

Podczas wycieczek rowerowych wokół Jeziora 
Czortszyńskiego i okolicy warto poznać nowo-
czesne Bistro Food Makerzy znajdujące się  Willi 
ŻeglarSki w Kluszkowcach. Jest to miejsce, gdzie 
można zjeść pyszne i świeże posiłki stworzone 
z naturalnych produktów, szefowie kuchni bardzo 
się starają, żeby dania były ciekawe i urozmaicone. 
W ofercie bistro można znaleźć tradycyjne obiady 
domowe – specjalną ofertą jest dwudaniowy obiad 
dnia w bardzo korzystnej cenie, ponadto przeróżne 
kompozycje burgerów wołowych, swojskie pierogi, 
sałatki i desery. Oferta jest bogata, warto zapoznać 
się z różnymi pakietami, ponieważ właściciele ofe-
rują całodzienne wyżywienie dla gości korzystają-
cych z oferty noclegowej. Obiekt jest przygotowany 
na przyjęcie większych grup, można tu również zor-
ganizować imprezy okolicznościowe.   Można rów-
nież zamówić jedzenie na dowóz do wskazanego 
miejsca. Czyli np. jadąc rowerami wokół Jeziora 

Czorsztyńskiego można odpowiednio wcześniej 
zadzwonić i nie oddalając się od trasy zrobić sobie 
piknik. 
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Widok na Zamek w Czorsztynie z trasy rowerowej wokół 
Jeziora Czorsztyńskiego w okolicy Kluszkowców.

Przejdź do spaceru wirtualnego

https://www.youtube.com/watch?v=hzbUITCAfLU&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=hzbUITCAfLU&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=48


APARTAMENTY PRZY ŚCIEŻCE
w Czorsztynie

fb/Apartamenty Przy Ścieżce Velo Czorsztyn

516 578 657

Kościelna 77
Dębno

apartamentyprzysciezce@gmail.com

Apartamenty przy Ścieżce to obiekt noclegowy 
zlokalizowany w małym Dębnie Podhalańskim. To 
świetna lokalizacja dla rowerzystów przemierzają-
cych trasęVeloDunajec. Do trasy mamy z obiektu 
tylko 100 m. Zlokalizowany jest tuż przy koronie 
wału zbiornika. Do dyspozycji gości oddano tu 
apartamenty 2, 3 i 4-osobowe dla łącznie 18 osób. 
Wszystkie zaprojektowano w nowoczesnym stylu 
z góralską nutą. Wszystkie wyposażone są w ła-
zienkę, aneks kuchenny (zmywarka, kuchenka, 
mikrofalówka itd.), część wypoczynkową z telewi-
zorem oraz część jadalną. Niektóre mają balkon 
lub taras. Goście mogą korzystać z darmowego 
WiFi. W ogrodzie otaczającym dom znajduje się 
plac zabaw i sprzęt do grillowania. Apartamenty 
stanowią świetną bazę wypadową na zwiedzanie 
okolicy. Tuż obok znajduje się tu drewniany kościół 
św Michała Archanioła wpisany na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Dębno jest też miej-
scowością graniczną pomiędzy Pieninami Spiskimi 

a Gorcami. Blisko stąd także na Podhale i liczne 
baseny termalne.
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BISTRO WYPIECZONE
w Dębnie 

wypieczone.pl

798 685 899

Polana 47
34-434 Dębno 

bistrowypieczone@gmail.com

Planując wycieczkę trasą VeloDunajec w okolicy 
Dębna lub Szlakiem wokół Tatr w okolicy wsi Krę-
pachy warto zjechać nad rzekę Białkę do Bistro 
Wypieczone.  Miejsce jest wyjątkowo malowni-
czo położone, więc można zaplanować tu dłuższy 
postój. Obsługa serwuje gościom domową pizzę 
z przeróżnymi składnikami, chrupiące zapiekanki 
40 cm długości, sycące ciabaty na gorąco, pierogi 
na słono i na słodko oraz burgery z wołowiną. Lokal 
jest czynny przez cały rok, w godzinach od 14 do 21. 
Jest też opcja dowozu zakupionych dań dostępna 
w godzinach od 14 do 20:30. Na miejscu dostępne 
są broszury informacyjne, mapy i przewodniki po 
okolicy. Warto pamiętać, że w pobliskim Dębnie znaj-
duje się unikalny zabytek wpisany na listę UNESCO 

– Kościół św. Michała Archanioła, a w Łopusznej 
XVIII-wieczny dwór Tetmajerów. Obiekty są poło-
żone na Szlaku Architektury Drewnianej.

76 77

https://www.wypieczone.pl/
https://www.wypieczone.pl/
http://wypieczone.pl
mailto:bistrowypieczone%40gmail.com?subject=


Pensjonat*** Tajemniczy Ogród nie bez powodu 
nosi taką nazwę. Cały teren go otaczający to jeden, 
wielki, pięknie położony ogród. Pokoje zaś to przy-
tulne zakątki, zaprojektowane tak, aby gościom ko-
jarzyły się z określonymi gatunkami roślin. Mamy tu 
pokój lawendowy, pomarańczowy, kaktusowy, świer-
kowy, fiołkowy, azaliowy albo truskawkowy. I wiele 
innych. Łącznie jest ich 17. W każdym jest łazienka, 
meble ze świerku, telewizor i WiFi. Nawet koryta-
rze przypominają ogrodowe ścieżki. W restauracji 
dominuje mural „Tajemniczy Ogród”. Zjecie w niej 
domowe posiłki, także bezglutenowe. Do dyspozycji 
gości oddano aneks kuchenny, salon wypoczynkowy, 
saunę oraz przechowywanie sprzętu sportowego 
z suszarką do butów. „Tajemniczy Ogród” położony 
jest we Frydmanie, w Pieninach Spiskich. Blisko stąd 
nad Jezioro Czorsztyńskie, ale i szlaki Pienin, Gor-
ców, a nawet i Tatr. W okolicy znajdują się ciekawe, 
owiane legendami zamki, baseny termalne i stoki 
narciarskie.

PENSJONAT*** TAJEMNICZY OGRÓD
we Frydmanie

topensjonat.eu

+48 18 285 18 72
605 992 539

ul. Jana Pawła II 31a 
Frydman

topensjonat@op.pl
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VELO GRILL
w Falsztynie

facebook.com/VELO-GRILL

+48 511 627 946

ul. Błachuty 
Falsztyn

velogrillfalsztyn@gmail.com

Pyszne jedzenie prosto z grilla, zimne napoje, wy-
godne leżaki i zapierający dech w piersiach widok. 
Jest tylko jedno takie miejsce, położone przy samej 
trasie VeloDunajec, nad jeziorem Czorsztyńskim, 
w malutkim Falsztynie. VeloGrill to punkt gastro-
nomiczny dedykowany rowerzystom! Wszyscy, któ-
rzy pokonują trasę wokół jeziora lub spiski odcinek 
VeloDunajec, powinni o nim pamiętać. Każdy, kto 
podjedzie bez przystanku pod stromy podjazd tuż 
przed obiektem może uważać się za strongmena! 
Zjecie tu kiełbaski czy żeberka, zapiekanki, frytki, 
oscypki i inne przekąski. Wypijecie orzeźwiającą 
lemoniadę z sezonowych owoców, zimne lane piwo, 
kawę — gorącą lub mrożoną, a także uzupełnicie 
swoje zapasy wody i słodyczy. Na polanie, obok 
punktu sprzedaży rozłożone są leżaki, można na 
nich spożywać posiłek, delektując się fantastycz-
nymi widokami na jezioro i Gorce. Uwaga! Obiekt 
jest sezonowy, aktualne informacje trzeba spraw-
dzać na funpageu.
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Pomiędzy zamkami w Niedzicy i Czorsztynie kursują statki wycieczkowe i gondole, 
którymi bez problemu można przewieźć rowery.

Przejdź do spaceru wirtualnego

Przejdź do spaceru wirtualnego

https://youtu.be/8BEaycRLYcA
https://youtu.be/8BEaycRLYcA
https://youtu.be/OnGovQu2J-E
https://youtu.be/OnGovQu2J-E


GOŚCINIEC H.A.T.A
w Kluszkowcach

hata.pl

+48 508 214 582

ul. Św. Rozalii 9 
Niedzica

gosciniechata@wp.pl 

Gościniec „H.A.T.A.” położony jest na Spiszu, w Nie-
dzicy, zaledwie 2 km od jednego z najbardziej wi-
dokowych odcinków trasy VeloDunajec. Spisz to 
malowniczy i ciekawy historycznie terenie znajdu-
jącym się pomiędzy Pieninami, Gorcami i Podhalem. 
Warto spędzić tu kilka dni, zarówno letnich, jak i zi-
mowych, bo miejscowość oferuje ciekawe atrakcje 
przez cały rok. Gościniec dysponuje 117 miejscami 
noclegowymi w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym. Można wykupić 
pobyt z pełnym wyżywieniem (także z posiłkami 
bezglutenowymi lub dietetycznymi) lub skorzystać 
z małego, ale dobrze wyposażonego aneksu ku-
chennego. Do dyspozycji gości oddano także bo-
isko do siatkówki plażowej oraz trawiaste boisko do 
piłki nożnej, stół do ping-ponga, miejsce na ognisko 
i wiatę. Zrelaksować można się w saunie, na zaję-
ciach z Tao Yin lub podczas masażu. Przy ośrodku 
funkcjonuje wypożyczalnia rowerowa. Można tu 

wypożyczyć  rowery górskie, trekkingowe, miejskie 
oraz dziecięce, a także foteliki i gondolki.
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ARENDA POKOJE GOŚCINNE
w Niedzicy

arendaniedzica.pl

604 725 281

ul. 3-Maja 176
Niedzica

noclegiarenda@gmail.com

Arenda Pokoje Gościnne zaprasza na nocleg 
każdego rowerzystę  planującego przejazd trasą 
VeloDunajec czy Szlakiem Wokół Tatr. Dogodne 
położenie sprawia, że Arenda to doskonała baza 
wypadowa także w Tatry Słowackie czy Pieniny.. 
W ofercie są pokoje 2,3,4 osobowe oraz 6-osobowy 
apartament. Ogólnodostępna kuchnia i obszerna 
jadalnia, duża wiata ogrodowa, murowny grill oraz 
miejsce na ognisko to idealne warunki, żeby przy-
jechać w większej grupie rowerzystów na dłuższy 
pobyt. Miejsca w ogrodzie jest tak dużo, że nawet 
kilka grup nie będzie sobie przeszkadać. Dla naj-
młodszych przygotowany jest pokój zabaw, a na 
zewnątrz plac zabaw składający się z zjeżdżalni, 
huśtawki i drewnianego domku.  Agroturystyka do-
stępna jest przez cały rok, więc można tutaj przy-
jechać nie tylko na wakacje . A warto! Bo górska 
okolica wygląda zupełnie inaczej o różnych porach 
roku. Nocując w tej okolicy, warto odwiedzić po-
bliskie atrakcje takie jak: zamek w Niedzicy, ruiny 

zamku w Czorsztynie, zabytkowe kościoły i skan-
seny, oraz skorzystać ze spływu Dunajcem.
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Z Niedzicy w stronę Kacwina i granicy polsko-słowackiej warto 
przejechać się niezwykle widokowym odcinkiem Szlaku wokół Tatr.

Małopolskie smaki

Przewodnik rowerowy

http://www.leadergorce-pieniny.pl/files/smaki_internet.pdf
http://www.leadergorce-pieniny.pl/files/smaki_internet.pdf
https://www.szlakwokoltatr.eu/_userdata/image/org/165_pl-przewodnik-ost-compressedcca02.pdf
https://www.szlakwokoltatr.eu/_userdata/image/org/165_pl-przewodnik-ost-compressedcca02.pdf


WINNICA SPISZ NOCLEGI
w Łapszach Niżnych

facebook.com/winnicaspisz

+48 507 023 799

Długa 174 
Łapsze Niżne

a.jachera@wp.pl

W Łapszach Niżnych, na malowniczym Spiszu poło-
żonym niemalże u stóp Tatr, w sąsiedztwie Podhala, 
znajdziecie Winnicę Spisz, a przy niej dom, w któ-
rym można przenocować. W obiekcie znajdują się 
pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i TV dla łącz-
nie 20 osób. Razem z noclegiem zamówić można 
śniadanie i obiadokolację, do której serwowane jest 
lokalne wino. Dla gości dostępny jest wspólny sa-
lon z kominkiem Można także zagrać w bilard. Dla 
najmłodszych w ogrodzie mamy plac zabaw oraz 
trampolinę. Do dyspozycji gości jest drewniana al-
tana i wiata biesiadna z grillem. Wyjątkową ofertą 
podczas pobytu jest  możliwość spacerowania  po 
winnicy i przyglądania się z bliska procesowi pro-
dukcji wina. Warto tu przyjechać szczególnie jesie-
nią, gdy owoce są już dojrzałe. W obiekcie dostępny 
jest darmowy internet bezprzewodowy. Lokalizacja 
pozwala na dogodne wycieczkii do Zakopanego i do 
Szczawnicy (około 25 km), rowerem łatwo dojechać 
do Szlaku Wokół Tatr i trasy VeloDunajec..
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DOM WCZASOWY KINGA
w Kacwinie

dziwisz.pl

18 26 27 203, 
509 858 994

ul. Św. Anny 12 
Kacwin

kinga@dziwisz.pl

Dom wczasowy Kinga w  Kacwinie, jest dosko-
nałym miejscem dla dużych grup turystów. Ofe-
ruje 65 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5 
-osobowych z własnymi łazienkami, 9 oddzielnych 
domków z pełnym węzłem sanitarnym oraz ogro-
dzony teren do rekreacji z boiskiem do siatkówki 
i placem zabaw. Do wyboru są różne warianty wy-
żywienia, w tym imprezy przy ognisku i muzyce. 
Ponadto obiekt umożliwia wypożyczanie sprzętu 
rowerowego i niezbędnych akcesoriów dla dzieci. 
Warto skorzystać, żęby wybrać się w trasę dookoła 
Jeziora Czorsztyńskiego lub na malowniczy odci-
nek Szlaku Wokół Tatr. Na odwiedzających czeka 
mnóstwo pobliskich atrakcji, takich jak Zamek 
w Niedzicy oraz ruin zamku w Czorsztynie, rejs 
po Jeziorze Czorsztyńskim, Spływ Przełomem 
Dunajca, baseny termalne czy wycieczki na Trzy 
Korony  i Sokolicę.
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Huzabike to wypożyczalnia i  serwis rowerowy. 
Firma posiada dwa punkty tuż przy trasach rowe-
rowych na malowniczym Spiszu. Pierwszy znajduje 
się na trasie VeloDunajec w Niedzicy, tuż przy Spi-
chlerzu, drugi w Kacwinie, przy Szlaku wokół Tatr, 
7,5 km od VeloDunajec. 

W obu miejscach można rozpocząć wycieczkę ro-
werową, podczas której oglądać będziemy piękne 
krajobrazy i ciekawe kulturowo miejsca. W ofercie 
wypożyczalni są rowery najlepszych marek: cros-
sowe i trekkingowe, damskie, męskie i dziecięce, 
w pełni wyposażone i często serwisowane. Kask 
dostaniecie w cenie roweru. Dla najmłodszych 
rowerzystów można pożyczyć przyczepki, foteliki 
i nosidełka. Wykwalifikowana obsługa pomoże wy-
brać rower, odpowiedni do potrzeb rowerzysty, 

huzabike.pl

+48 505 527 858

ul. św. Anny 200
Kacwin

huzabike@wp.pl

podpowie też jaką trasę wybrać, aby wycieczka była 
udana. Rowery mogą być dowiezione do miejsca 
wybranego przez klienta. W obu punktach wypo-
życzalni funkcjonuje serwis rowerowy, w którym 
naprawiane są jednoślady każdego typu. Można 
tam też dokonać fachowego przeglądu.

SERWIS I WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW -  
HUZABIKE
w Niedzicy
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Słynna kładka graniczna na Dunajcu w Sromowcach 
Niżnych z wyjątkowym widokiem na Trzy Korony.

Przejdź do spaceru wirtualnego

https://youtu.be/PBGLyo93iQ8
https://youtu.be/PBGLyo93iQ8


Przejdź do spaceru wirtualnego9  km  szutrowy odcinek pomiędzy Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. To tzw.
Droga Pienińska, która wiedzie malowniczym przełomem Dunajca.

https://youtu.be/gT0tLDmXPFw
https://youtu.be/gT0tLDmXPFw


Wypożyczalnia położona jest w Szczawnicy w bar-
dzo dogodnym miejscu na rozpoczęcie wycieczek 
rowerowych - tuż przy ul. Pienińskiej, której prze-
dłużeniem jest szutrowa Droga Pienińska prowa-
dząca wzdłuż przełomu Dunajca, aż do Czerwonego 
Klasztoru. Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada 
rowery tradycyjne dla różnych grup wiekowych 
(w tym dziecięce i junior), na różny rodzaj aktyw-
ności (MTB i trekkingowe) oraz rowery elektryczne. 
Chętni na szybkie zwiedzanie mogą wypożyczyć 
również elektryczne hulajnogi. Dla najmłodszych 
dostępne są kaski, przyczepki, sztywny hol oraz 
foteliki. Na miejscu można kupić lokalne mapy ro-
werowe ale wypożyczalnia prowadzi również swoją 
stronę internetową oraz profil na FB z ciekawost-
kami o okolicy.

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „POLACZYK 
SZCZAWNICA” 
w Szczawnicy

rowerszczawnica.pl

+48 690 475 632

Pienińska 1b 
Szczawnica

rowerszczawnica@gmail.com

Dla grup możliwe jest zorganizowanie łączonych 
wycieczek  pieszych lub spływów Dunajcem z do-
wozem i odbiorem rowerów w umówionym miejscu.
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WILLA MARTA
w Szczawnicy

willamarta.pl

+48 519 067 686

ul. Główna 30
Szczawnica

recepcja@willamarta.pl 

Willa Marta to najprawdopodobniej najstarsza, nie-
przerwanie działająca Willa w Szczawnicy. Miejsce 
z duszą, artystycznym klimatem i niezwykłą histo-
rią. Położna w samym sercu uzdrowiska Willa od lat 
przyciąga turystów — i to nie byle jakich. Bywali tu 
ponoć artyści, pisarze, naukowcy, tworzyli tu swoje 
dzieła, spotykali się na wspólnych wieczorkach, by 
dyskutować na wielkie tematy i recytować wielką 
poezję. Bywał tu podobno sam Stanisław Ignacy 
Witkiewicz. Dziś Willa Marta to miejsce idealne dla 
rodzin, klientów biznesowych i rowerzystów oczy-
wiście! Dobra lokalizacja pozwala na poznawanie 
Szczawnicy i przemierzanie pienińskich szlaków 
(a blisko stąd i w Beskid Sądecki). Mamy tu 19 pięk-
nie urządzonych pokoi, 1, 2 i 3-osobowych oraz stu-
dio przeznaczone dla 4 osób. Łącznie zmieści się 
39 osób. Na piętrze budynku znajduje się przytulny 
pokój wypoczynkowy z kominkiem oraz biblioteką, 
dla najmłodszych jest kącik zabaw i plac zabaw. 
W Willi prowadzona jest  duża Restauracja Bohema.
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RESTAURACJA BOHEMA
w Szczawnicy

restauracja-bohema.pl

+48 519 067 686

ul. Główna 30 
Szczawnica

recepcja@willamarta.pl 

Restauracja Bohema działa przy Willi Marta, naj-
dłużej nieprzerwanie działającej Willi w Szczawnicy. 
Znajduje się w sercu uzdrowiska i swoim gościom 
oferuje to co najlepsze — przytulne wnętrza i do-
brą kuchnię polską z regionalnymi smakami. W sali 
jadalnej znajduje się kominek, przy którym można 
wypocząć po dniu spędzonym aktywnie na rowe-
rowych wycieczkach po okolicy. . Goście doceniają 
też stylową, oszkloną werandę, a w ciepłe letnie 
dni mogą spożywać posiłek na tarasie z widokiem 
na park. Rano serwowane są tu bogate śniadania, 
do których poleca się leczniczą wodę mineralną 
z uzdrowiska, wśród przystawek znajdziecie spe-
cjały góralskiej kuchni np. oscypek, a na obiad 
zjecie różnorodne mięsa, ryby, pierogi, placki po 
szczawnicku oraz dania wegetariańskie.  W restau-
racji serwowane są także domowe lody i słodkie 
desery. To także doskonałe miejsce dla dużych 
zorganizowanych grup rowerzystów  -Restauracja 
może ugościć wygodnie 80 osób..
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HOTEL*** SPA BUDOWLANI
w Szczawnicy

spabudowlani.pl

+48 18 262 25 10

ul. Zdrojowa 27
34-460 Szczawnica

recepcja@spabudowlani.pl

Hotel*** Spa Budowlani to część jednego z najnowo-
cześniejszych kompleksów sanatoryjno-hotelowych 
w  Pieninach. Położony jest w  sercu Szczawnicy, 
w pobliżu licznych szlaków pieszych i rowerowych 
prowadzących na Przehybę oraz Bereśnik i Bryjarkę. 

Obiekt łączy w sobie cechy komfortowego hotelu, 
nowoczesnego sanatorium i strefy SPA pozwala-
jącej na głęboki odpoczynek. Hotel oferuje wiele 
usług rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej. Do-
datkowym atutem jest rozbudowana strefa relaksu: 
basen, sauny sucha i parowa, jacuzzi oraz profesjo-
nalny gabinet SPA. Hotel oddaje do dyspozycji gości 
32 dwuosobowe komfortowe pokoje. Każdy pokój 
posiada balkon z widokiem na panoramę gór lub 
miasteczko. W obiekcie znajduje się także zaple-
cze gastronomiczne. Jadalnia serwuje tradycyjne 
potrawy, dania dietetyczne i wegetariańskie. A w ka-
wiarni odbywają się wieczorki taneczne. 

Hotel*** Spa Budowlani może stanowić idealną 
bazę wypadową i regeneracyjną podczas zwiedza-
nia Szczawnicy i okolic.
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SIELSKA DOLINA DOMKI
w Szlachtowej

facebook.com/sielskadolinapieniny

607 749 699

ul. Lipowa 20
Szlachtowa

dolinasielskiego@gmail.com

Sielska Dolina to trzy całoroczne domki noclegowe 
położone na pograniczu Pienin i Beskidu Sądec-
kiego. Idealna lokalizacja dla tych, którzy szukają 
kontaktu z naturą i ciekawą kulturą oraz widoko-
wych szlaków, zarówno pieszych, jak i  rowero-
wych. Szlachtowa to mała, spokojna wieś, kiedyś 
licznie zamieszkana przez Rusinów, ale blisko stąd 
to Szczawnicy (uzdrowisko), a niej do wszystkich 
atrakcji, jakie oferują Pieniny! Dostępne są tu domki 
6 i 8-osobowe. W każdym z nich mamy dwie sy-
pialnie, salon z kominkiem, w pełni wyposażoną 
kuchnię (lodówka, zamrażarka, zmywarka, ekspres 
do kawy, płyta grzewcza, naczynia) i łazienkę. Na 
zewnątrz jest taras ze stołem oraz krzesłami, plac 
zabaw i grill. Domki przystosowane są także do po-
bytu z małymi dziećmi — znajdziecie tu krzesełko 
do karmienia, wanienkę i łóżeczko. Można także 
wypożyczyć nosidełko dla dzieci. Ponadto właści-
ciele oferują wypożyczenie rowerów i przyczepek, 

nart oraz sanek. Dostępna jest także biblioteczka, 
a w niej mapy i przewodniki.
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Reprezentacyjny deptak w Szczawnicy 
nad potokiem Grajcarek.



MUZEUM PIENIŃSKIE W SZLACHTOWEJ
oddz. Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

muzeum.sacz.pl/strony_filie/muzeum-pieninskie

18 262 22 58

ul. Łemkowska 37
Szlachtowa

szczawnica_kasa@muzeum.sacz.pl 

Wszyscy ci, którzy przemierzając rowerowe szlaki 
Pienin, poczuli chęć poznania tego pięknego re-
gionu jeszcze lepiej, powinni zajrzeć do Muzeum 
Pienińskiego położonego na pograniczu Beskidu 
Sądeckiego i  Małych Pienin. Wystarczy zje-
chać z VeloDunajec w Szczawnicy i kierować się 

w stronę Szlachtowej. Trzeba przejechać ok. 6 km, 
przy czym odcinek szczawnicki można pokonać 
tuż nad potokiem Grajcarek z  dala od ruchu sa-
mochodowego. W  budynku starej strażnicy gra-
nicznej przygotowano ekspozycję, dzięki której 
zwiedzający może poznać kulturę i historię regionu 

— pienińskiego mikrokosmosmosu — pogranicza 
kultur, wyznań, narodowości. Pokazane są tu losy 
Rusinów i Górali mieszkających w regionie, jest też 
historia świętej Kingi, historia warowni powstają-
cych w XIII wieku nad Dunajcem. Można poznać 
historię flisactwa,  zobaczyć jak ważna dla ludzi 
była niegdyś przyroda i sam Dunajec, główna rzeka 
regionu.. Ciekawe są też stroje regionalne i  inne 
elementy bogatej kultury Łemków i górali. Na koń-
cu ekspozycji przedstawiono historię powstawania 
szczawnickiego kurortu.
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Crosna Spa to przytulny pensjonat położony tuż 
nad brzegiem Dunajca w Krościenku nad Dunajcem, 
w sąsiedztwie Pienińskiego Parku Narodowego, ale 
i Beskidu Sądeckiego i Gorców. To świetne miejsce 
dla fanów gór i trekkingu ale i dla rowerzystów. Od 
trasy VeloDunajec pensjonat oddalony jest tylko o 1 
km dojazdu spokojną drogą wzdłuż rzeki.

Obiekt oferuje komfortowe pokoje 1, 2, 3-osobowe 
oraz apartamenty w standardzie zwykłym, a także 
w standardzie premium. W pensjonacie można 
zjeść śniadanie (w cenie pobytu), a na zamówienie 
także inne posiłki. Serwowane są tu pyszne, do-
mowe posiłki.

W podziemiach znajduje się strefa Welness & SPA, 
a w niej basen, sauna fińska, jacuzzi i hydromasaże. 
Dla dzieci przygotowano zewnętrzny plac zabaw. 

PENSJONAT*** CROSNA SPA
w Krościenku nad Dunajcem

www.crosna.pl

602 605 832,
660 063 442

Świętej Kingi 73d, 
Krościenko nad Dunajcem

biuro@crosna.pl

Właściciele pensjonatu proponują swoim gościom 
także dodatkowe atrakcje organizowane przez za-
przyjaźnione firmy m.in. rafting, przejażdżki górskie, 
pieczenie barana, czy też występy kapeli góralskiej.
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WILLA GRANIT
w Krościenku nad Dunajcem

willagranit.com.pl

506 275 409

ul. Jagiellońska 70  
Krościenko nad Dunajcem

biuro@willagranit.com.pl 

Willa Granit mieści się w budynku pochodzącym 
z 1937 r. z długą historią i pięknymi wnętrzami.   
Willa ma swietną loklaizację, leży zaledwie 300 m 
od brzegu Dunajca i 600 m od trasy VeloDunajec, 
w centrum Krościenka nad Dunajcem, miasta po-
łożonego na styku trzech grup górskich — Pienin, 
Gorców i Beskidu Sądeckiego. Miłośnicy enduro 
i MTB mogą stąd wyruszyć i na Trzy Korony, i na 
Lubań, i na Radziejową. A dla lubiących rekreacyjną 
jazdę rowerem blisko jest do malowniczego prze-
łomu dunajca i tzw. Drogi Pienińskiej. Willa dys-
ponuje 8 dużymi pokojami 2-osobowymi oraz 3 
apartamentami z dwoma pokojami przeznaczonymi 
dla 4 osób. Pokoje posiadają własne łazienki, tele-
wizory, większość ma balkon lub taras. Goście mają 
dostęp do salonu, gdzie  bezpłatnie można napić się 
kawy, herbaty i wody oraz poczęstować się słodką 
przekąską. Można tu relaksować się, słuchając 
muzyki, wybrać książkę z biblioteczki lub zagrać 

w udostępnione przez właścicieli planszówki. Na 
zewnątrz dla dzieci przygotowano plac zabaw.
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VeloDunajec w okolicy Zabrzeży z widokiem na Beskid Sądecki 
z wieżą widokową na Koziarzu na horyzoncie.



SZUM DUNAJCA
w Zabrzeży
Szum Dunajca to obiekt noclegowy położony nad 
samym brzegiem Dunajca, tuż obok toru kajakar-
stwa górskiego Wietrznice. Nazwa obiektu wyjąt-
kowo adekwatna – dzięki bezpośredniej bliskości 
rzeki relaks od zgiełku gwarantowany. Goście na 
pewno nie usłyszą przejeżdżających drogą woje-
wódzką nr 969 samochodów.

Budynek jest dwupiętrowy, posiada 30 miejsc 
noclegowych. Część pokoi 2,3 i 4 osobowych jest 
z łazienkami, część posiada łazienkę wspólną na 
korytarzu. Różnica w standardzie znajduje odzwier-
ciedlenie w cenie. Na parterze znajduje się bardzo 
duża jadalnia z lodówką i kuchenką, wyposażona 
w garnki, patelnie i zastawę stołową. W rozległym 
ogrodzie dla gości dostępna jest duża altana, 
miejsca na grilla oraz ognisko. Dla dzieci jest huś-
tawka oraz trampolina, a także dużo miejsca do 
gry w piłkę czy badmintona. Teren jest bezpieczny, 
ogrodzony od strony rzeki.  Kilka przebywających 

jednocześnie grup nie będzie sobie przeszkadzać 
w biesiadowaniu

facebook.com/szumdunajca

+48 734 719 674

Zabrzeż 160, 
Zabrzeż
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PIJALNIA FIRMOWA TŁOCZNI MAURER
w Zabrzeży
Pijalnia Firmowa Tłoczni Maurera zlokalizowana 
jest w Zabrzeży koło Łącka, w Dolinie Dunajca,. 
To region, który od wielu lat słynie z sadownictwa 
i pysznych soczystych owoców. Tłocznia Maurera 
doskonale wykorzystuje potencjał regionu. Pro-
dukuje się w niej zdrowe soki wyciskane na zimno, 
zawierające witaminy i mikroelementy. To dosko-
nały napój dla rowerzysty pokonującego trasę Ve-
loDunajec. W Pijalni kupicie soki Maurer Bio oraz 
Łąckie Ogrody, soki kiszone, syropy, miody, wina 
wzmocnione okowitą, okowity owocowe oraz eko-
logiczny cydr. W punkcie dostępne są także inne 
zdrowe, lokalne produkty. W sezonie letnim czynna 
jest pijalnia zewnętrzna. Na świeżym powietrzu, 
w  otoczeniu górskiego krajobrazu, w  wielkich 
drewnianych beczkach, można delektować się 
pysznymi, lokalnymi produktami. Od wiosny do 
jesieni organizowane są degustacje dla grup (min. 
20 os), można wtedy skorzystać też z miejsca na 
ognisko. Jadąc trasą VeloDunajec nie przegapcie 

tego wyjątkowego obiektu. Leży 200 m od trasy, 
tuż przy drodze krajowej 969.

maurer.com.pl/pijalnia.html

605913100

Zabrzeż 318, 
Zabrzeż

soki@maurer.com.pl
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NA ROWERY DO ZABRZEŻY
w Zabrzeży

narowerydozabrzezy.pl

696 067 388

Zabrzeż 8 
Zabrzeż

narowerydozabrzezy@gmail.com

Zabrzeż to wieś w połowie drogi pomiędzy  Starym 
Sączem a Krościenkiem nad Dunajcem. Znajduje 
się tutaj wypożyczalnia rowerów „Na Rowery Do 
Zabrzeży”. Jej kolorową charakterystyczną re-
klamę z prawdziwym rowerem widać bezpośrednio 
z drogi krajowej nr 969. W ofercie są oczywiście 
rowery, w tym tandem, przyczepki dla dzieci oraz 
obowiązkowo kaski, ponadto hulajnogi  elektryczne 
oraz tradycyjne. Niby zwykła wypożyczalnia, a jed-
nak...nie taka zwykła! Na terenie obiektu znajdują 
się kolorowe dmuchańce, trampolina, piaskownica, 
a właściciele organizują różne wydarzenia dla swo-
ich małych klientów. Można tu zamówić animację 
urodzin, dnia dziecka lub innego wesołego spotka-
nia z zabawami, watą cukrową i lodami.  

W okolicy trasa VeloDunajec bezpiecznie dopro-
wadzi nas do Łącka - to tylko 4,5 km, lub dalej do 
Starego Sącza - 21 km. Dla lubiących wyzwania 
dobrym celem będzie Koziarz z wieżą widokową, 

z której rozciągają się bajkowe widoki od Beskidu 
Wyspowego, przez Gorce po Tatry. 
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Most w Zabrzeży.



Charakterystyczna kładka rowerowa w Łącku.



Przejdź do panoramy 360 °
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CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA
w Gołkowicach Górnych

golkowice.pl

+48 18 446 33 21

Gołkowice Górne 163, 
Gołkowice Górne

biuro@jordanova.pl

Położone u stóp Beskidu Sądeckiego, w sosnowo-
-modrzewiowym lesie, całoroczne Centrum Wy-
poczynkowe JordaNova będzie idealne dla tych, 
którzy szukają wytchnienia, kontaktu z naturą lub 
bazy wypadowej na piesze i rowerowe wyprawy. 
A jeśli zachce wam się zwiedzania, to tuż obok 
mamy jedno z najpiękniejszych małych miasteczek 

— Stary Sącz. JordaNova to kompleks budynków 
murowanych i drewnianych domków rozlokowa-
nych w 5-hektarowym lesie, przez który przepływa 
górski potok. Może przyjąć 265 osób. Nad poto-
kiem mamy 1 i 2-pokojowe apartamenty z łazien-
kami dla łącznie 18 osób. 24 drewniane domki 
rozlokowane są na całym terenie, pomieszczą od 
6 do 8 osób, posiadają łazienki, dwie sypialnie oraz 
antresolę. W pawilonie mamy pokoje 2 i 3-osobowe 
z łazienkami. Dodatkowo są wyznaczone miejsca 
pod namioty i kampery. Kuchnia serwuje posiłki 
wzbogacone regionalnymi przepisami. Centrum 
posiada zaplecze rekreacyjne: halę sportową,  

świetlicę, salę konferencyjną, amfiteatr, boiska 
do siatkówki, piłki nożnej ,miejsca na ognisko lub 
grilla. Obiekt prowadzi wypożyczalnię rowerów.
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PRACOWNIA PIEROGA AMAR
w Starym Sączu

pracowniapieroga.pl

18 443 66 50

Daszyńskiego 9
Stary Sącz

Położona niemalże w centrum Starego Sącza, Pra-
cownia Pieroga AMAR, to restauracja z tradycjami. 
Wyjątkowe pierogi  warte są nałożenia dodatkowych 
kilometrów — z VeloNatura mamy nieco ponad 1 km, 
a z VeloDunajec 2 km. Łatwo tu trafić, restauracja 
znajduje się w sąsiedztwie starosądeckiego klasz-
toru, w parterowym domu z początku XX wieku . 
Jest to więc też świetne miejsce na obiad podczas 
zwiedzania miasteczka. W menu, na pierwszym 
miejscu znajdziemy oczywiście pierogi. Jest tu ich 
naprawdę dużo, nadzienia są bardzo różne — mię-
sne, warzywne, serowe, słodkie i wytrawne. Są też 
zupy i naleśniki (wytrawne oraz na słodko), a także 
desery. Ofertę uzupełniają napoje, ciepłe i zimne, 
w tym regionalne soki, piwa i wina. Wszystkie da-
nia wykonywane są ze świeżych, regionalnych pro-
duktów. Można tu także kupić domowe przetwory 

— pikle, ogórki konserwowe, marynowane grzyby, 
powidła, syropy i soki.
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WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „MOBISPORT”
w Starym Sączu

www.mobisport.pl

510 821 500

ul. Wielki Wygon  
Stary Sącz

kontakt@mobisport.pl

Wypożyczalnia MobiSport zlokalizowana jest na 
obrzeżach Starego Sącza, przy drodze krajowej 
969, w pobliżu Mostu św. Kingi., w miejscu ide-
alnym do różnorodnych aktywności sportowych. 
W widłach Popradu i Dunajca znajdują się starosą-
deckie stawy i kąpielisko, Park Linowy i Bobrowisko, 
a bezpośrednio przy obiekcie  przebiega trasaVelo-
Dunajec. Nieco dalej w stronę mostu na Popradzie 
(1,5 km) trasa ta łączy się z kolejną piękną trasą Ve-
loNatura. To miejsce ciekawe, a zarazem spokojne, 
sprzyjające relaksowi. W wypożyczalni znajdzie-
cie rowery górskie i trekkingowe dla dzieci i doro-
słych, dodatkowo pożyczyć można przyczepkę lub 
fotelik dla dziecka. Dostępne są także hulajnogi 
elektryczne oraz skutery elektryczne, dwukołowe 
i trójkołowe.  Do wybranego sprzętu, całkowicie za 
darmo, wypożyczyć można kaski, koszyki na ba-
gaż, linki zabezpieczające, kamizelki i mapy. Przy 
wypożyczalni mamy plac zabaw dla dzieci, strefę 
odpoczynku oraz punkt gastronomiczny, a w nim 

frytki, hot-dogi, zapiekanki, kiełbaski z grilla, sa-
łatki i oscypki. Na stronie MobiSport można zna-
leźć propozycje tras rowerowych. Także obsługa 
podpowie co ciekawego można zobaczyć w okolicy.
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Szczególny zakątek dla miłośników przyrody, 
ciszy i spokoju - Bobrowisko.

Przejdź do spaceru wirtualnego

https://youtu.be/tnyWkrgk9Cc
https://youtu.be/tnyWkrgk9Cc


Kładka nad Popradem pomiędzy Starym a Nowym Sączem. Tu łączą się trasy VeloDunajec 
i VeloNatura (EuroVelo11)



AMP BIKE
w Nowym Sączu

ampbike.com.pl

571228336

ul. Piramowicza 15, 
Nowy Sącz

sklep@ampbike.com.pl 

AMP Bike to największy salon i serwis rowerowy 
w Nowym Sączu. Znajduje się na południu miasta, 
zaledwie 1,2 km od trasy VeloDunajec. W swojej 
ofercie posiada rowery najlepszych marek m.in. 
TREK, BONTRAGER, CANNONDALE, BH. Niezwykle 
zaangażowani i profesjonalni pracownicy pomogą 
wybrać dla was ten idealny, spełniający wszystkie 
wasze oczekiwania. Wszak to pasjonaci kolarstwa! 
W dodatku doradzą, co robić by służył wam przez 
długie lata. Kupicie tu także niezbędne akcesoria 
oraz gadżety rowerowe. Gdy tylko poczujecie, że 
z waszym jednośladem jest coś nie tak, lub gdy po 
prostu będzie potrzebował okresowego przeglądu, 
to warto zajrzeć do serwisu rowerowego przy AMT 
Bike. Jego pracownicy zadbają o wasz rower w naj-
bardziej profesjonalny sposób, a was zaproszą na 
pyszną kawę.
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ziemiasadecka.info

+48 18 444 24 22

Szwedzka 2,
Nowy Sącz

cit@nowysacz.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w Nowym Sączu

Nowosądeckie Centrum Informacji Turystycznej 
znajduje się w samym centrum miasta, to tylko 700 
metrów od trasy VeloDunajec. 

Łatwo je znaleźć — kamienica stoi przy deptaku 
na rogu ulicy Jagiellońskiej i Szwedzkiej, a zdobi ją 
rzeźba Władysława Jagiełły. W punkcie dostępne 
są darmowe mapy miasta, informatory turystyczne 
o Sądecczyźnie i broszury zawierające najciekaw-
sze trasy rowerowe Małopolski. Materiały te prze-
tłumaczone są na kilka języków. Ponadto można 
tam kupić ciekawe przewodniki, albumy, pocztówki 
i inne pamiątki. 

Centrum Informacji prowadzi bardzo rozbudowa-
ną stronę internetową ziemiasadecka.info, z któ-
rej dowiecie się jakie imprezy odbywają się na 
Sądecczyźnie w  najbliższym czasie, znajdziecie 
repertuar kina i wydarzenia organizowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury. Także w Centrum organi-
zowane są różne wystawy, można tu często zoba-
czyć prace lokalnych artystów.

Propozycja wycieczki po okolicy
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muzeum.sacz.pl/miasteczko-galicyjskie

+48 18 441 02 10
+48 18 444 35 70

Lwowska 226
33-300 Nowy Sącz

miasteczko@muzeum.sacz.pl

MIASTECZKO GALICYJSKIE 
Oddział Muzeum Okręgowego  
w Nowym Sączu

Miasteczko Galicyjskie znajduje się na obrze-
żach Nowego Sącza, tuż obok Sądeckiego Parku 
Etnograficznego. To dwa niezwykłe miejsca na ma-
pie miasta. Skansen ukazuje wygląd sądeckiej wsi, 
miasteczko Galicyjskie, jak sama nazwa wskazuje, 
prezentuje wygląd prowincjonalnego miasta z XIX 
i XIX w., z czasów zaboru austriackiego i monarchii 
austro-węgierskiej.Do Miasteczka można dotrzeć 
od ulicy Lwowskiej (DK28) lub też przechodząc 
przez skansen (często łączy się zwiedzanie tych 
dwóch miejsc). Na teren obiektu można wejść bez-
płatnie (do karczmy i kawiarni). Bilet należy wykupić, 
aby zwiedzić wnętrza.

Plac rynkowy z ratuszem otaczają galicyjskie domy, 
w których znaleźć można dawne zakłady rzemieśl-
nicze i  sklepy. U  fotografa można zrobić sobie 
zdjęcie w stylu XIX i XX wieku., kartkę lub pięknie 
napisany list wyślemy na galicyjskiej poczcie. Jak 
w każdym porządnym miasteczku, znajduje się tu 
też karczma, w której można zjeść dania regionalne. 
Na poddaszu gospody można także przenocować. 
Jest też Cesarska Kawiarnia, z pięknymi wnętrzami 
i pysznymi deserami a nad nią hotel i sale konferen-
cyjne z pełnym zapleczem multimedialnym.
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W tle most drogowy nad Dunajcem im. Józefa Piłsudskiego.



ROWEROWYFUN
w Chełmcu

rowerowyfun.pl

+48 503 152 640

ul. Biała 40, 
Chełmiec

kontakt@rowerowyfun.pl

RowerowyFun to obiekt noclegowy, wypożyczal-
nia rowerów i przewodnicy rowerowi, którzy za-
biorą was na niezapomnianą wycieczkę po okolicy. 
Obiekt położony jest w Chełmcu k. Nowego Sącza, 
w Kotlinie Sądeckiej otoczonej przez Beskid Są-
decki, Niski, Wyspowy oraz Pogórza. Znajdziecie 
tu trzy komfortowe pokoje z łazienkami, 2 i 3-oso-
bowe. Właściciele oferują możliwość wykupie-
nia smacznego, domowego śniadania.Położenie 
obiektu stwarza wiele możliwości do organizacji 
wypraw rowerowych o różnym stopniu trudności. 
A wypożyczalnia daje wam możliwość wypoży-
czenia odpowiedniego dla tych wypraw sprzętu. 
W ofercie są rowery górskie MTB Merida (damskie, 
męskie i młodzieżowe), górskie rowery elektryczne 
ecobike x5 (posiadają baterię i silnik elektryczny, 
który będzie pomocny przy stromym podjeździe 
pod górę), a dla najmłodszych pożyczycie tu ro-
wery biegowe oraz przyczepki rowerowe. Dostępne 
są także kaski. Wypożyczalnia oferuje usługę 

dowozu rowerów w wybrane miejsce. Rowerowy-
Fun to także noclegi.
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KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP 
w Wielogłowach

fb/Kościół Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach

18 44 32 182,
18 44 00 047

Wielogłowy 4, 
Wielogłowy

wieloglowy@diecezja.tarnow.pl 

Kościół Kościół 
Wniebowzięcia Wniebowzięcia 

NMP NMP 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Wielogłowach zaprasza rowerzystów do 
zwiedzania. Znajduje się na północ od Nowego 
Sącza na niemałym wzniesieniu, od VeloDunajec 
oddalony jest o 1,5 km. Budynek  pochodzi z po-
czątku XIV wieku, zbudowany został wtedy w stylu 
gotyckim, a po przebudowie w XVII wieku zyskał 
cechy barokowe. We wnętrzach można zobaczyć 

klasycystyczny Ołtarz główny z XIX w. z obrazem 
Wniebowzięcia NMP z 1855 r., renesansowe i baro-
kowe ołtarze boczne, wczesnobarokową chrzcielni-
cę. Kościół otacza park.. Wysiłek włożony na dojazd 
może opłacić się podwójnie.  5 km dalej na północ, 
na podobnej wysokości, znajduje się punkt widoko-
wy na Jezioro i  Pogórze Rożnowskie.
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WINNICA ZAWADKA
w Zawadce

winnicazawadka.pl

502 391 867

Zawadka 1
33-312 Tęgoborze

szymonmaziarz@interia.pl 

Winnica Zawadka w gminie Łososina Dolna po-
łożna jest na południowym stoku wsi Zawadka,  
kilka kilometrów od Jeziora Rożnowskiego. Win-
nica specjalizuje się w  produkcji lekkich win 
białych, ale w ofercie są także wina czerwone wy-
trawne i młode, lekkie wina różowe. W 2018 roku 
Winnica Zawadka została dostawcą win mszalnych 
dla diecezji tarnowskiej. W 2018 roku winnica zo-
stała wpisana na listę Małopolskiego Szlaku Win-
nego. Okazjonalnie odbywają się tu degustacje, 
a produkty winnicy można spotkać również na 
lokalnych wydarzeniach kulinarnych. To również 
miejsce, gdzie oprócz dobrego wina można po-
słuchać dobrej muzyki podczas kameralnych kon-
certów organizowanych np. na zakończenie lata. 
Właściciele winnicy prowadzą także firmę produ-
kującą meble przeznaczone do przechowywania 
i eksponowania wina: regały do piwniczek, stojaki 
do kuchni i jadalni. Dodatkowo przygotowany jest 
szeroki wybór ręcznie wykonanych opakowań np. 

torby materiałowe i filcowe do transportu butelek, 
które jednocześnie mogą stanowić oryginalny ga-
dżet w każdym wnętrzu. Na różne okazje i święta 
w sprzedaży są eleganckie zestawy win i lokalnych 
produktów, które mogą być doskonałą pamiątkę 
z wizyty w winnicy lub wyjątkowym prezentem dla 
kogoś bliskiego.
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WINNICA GRÓDEK
w Zbyszycach

winnicagrodek.pl

667 942 105

Zbyszyce 15
33-318 Zbyszyce

biuro@winnicagrodek.pl

Winnica Gródek zlokalizowana jest w niewielkiej 
miejscowości Zbyszyce w powiecie nowosądec-
kim, 10 km na północ od Nowego Sącza. Winnica 
położona jest na zboczu wzgórza, z trzech stron 
otoczona wodami Jeziora Rożnowskiego. 

Rzędy winorośli zostały posadzone na działce 
o powierzchni 7,5 hektara. Uprawia się tam wiele 
odmian krzewów: Solaris, Riesling, Muscaris, Auxer-
rois, Hibernal, które przetwarzane są wina białe oraz 
Regent, Rondo, Cabernet Cortis i Cabernet Cantor 
na wina czerwone. 

Winnica Gródek to także całoroczne miejsce spo-
tkań. Zimą zaprasza gości do drewnianego, ogrze-
wanego kominkiem domku, który może pomieścić 
35-40 osób, a latem na taras, z niesamowitym wi-
dokiem na jezioro Rożnowskie. Poza zwiedzeniem 
terenów winnicy goście mogą wziąć udział w orga-
nizowanych imprezach plenerowych, degustacjach 

win oraz lokalnych produktów. W okolicach znajduje 
się wiele atrakcji, takich jak: Zapora Elektrowni Roż-
nów czy Zamek Tropsztyn.
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Gródek nad Dunajcem to doskonałe 
miejsce na dłuższy postój i relaks.



BISTRO UŁAN
w Gródku nad Dunajcem

bistro-uan.business.site/

888 870 244

33-318 Gródek nad Dunajcem

rosiek.kuba@gmail.com

Bistro przyjazne rowerzystom, motocyklistom 
i właścicielom czworonożnych pupili -  tak się re-
klamują, więc każdy będzie się czuł dobrze w tym 
miejscu. Uwaga! Turyści przemierzający okolice 
Gródka na rowerach mogą skorzystać ze zniżki - 
10%. Menu szybkie i nieskomplikowane, w końcu 
to bistro, ale właściciele w przygotowanie potraw 
wkładają dużo zaangażowania, bo chcą, żeby 
klienci smacznie zjedli i do nich wracali. Co ty-
dzień na tarasie restauracji odbywają się wyda-
rzenia muzyczne, warto sprawdzać profil na FB 
i informacje o aktualnych wydarzeniach. Raz są to 
szanty, innym razem gitara elektryczna czy poezja 
śpiewana. Jednym słowem – miejsce z klimatem. 
Atutem jest widok z tarasu na Jezioro Rożnow-
skie. Na pochwałę zasługuje także klimatyczny 
wystrój lokalu – ściany wyłożone gazetami z lat 
dwudziestych ubiegłego wieku i duży ogródek 
restauracyjny.
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POKOJE NAD JEZIOREM
w Bartkowej Posadowej

instagram.com/pokoje_nad_jeziorem/

694 777 610

Bartkowa Posadowa 18

techeiks@gmail.com 

Bartkowa Posadowa to wieś leżąca tuż obok 
Gródka nad Dunajcem. Znajduje się nad niewielką 
zatoką Jeziora Rożnowskiego z łagodnym zejściem 
do wody i przystaniami wodnymi. To właśnie w tym 
miejscu krzyżują się szlaki turystyczne prowa-
dzące przez Pogórze Rożnowskie. 

Miejsce noclegowe Pokoje nad Jeziorem oddaje 
do dyspozycji gości pięć pokoi z łazienkami oraz 
aneks kuchenny. Wokół domu jest duży ogród 
z wiatą grillową i placem zabaw, z którego rozciąga 
się malowniczy widok na jezioro i Pogórze.  Dom 
znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji – blisko plaży, 
sklepu wielobranżowego, stacji paliw, stanowisk 
wędkarskich i centrum miejscowości Gródek nad 
Dunajcem. W obiekcie można wypożyczyć rowery 
i skorzystać z organizowanych przez gospodarzy  
wycieczek rowerowych po okolicy.
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SCHRONISKO DOBRYCH MYŚLI
w Jamnej

jamnaschronisko.pl

603 811 711;
510 573 218

Jamna 53
Jamna

jamna@jamna.com.pl 

Schronisko Dobrych Myśli zostało stworzone dla 
ludzi wędrujących po okolicach Pogórza Rożnow-
skiego i wszystkich tych, którzy pragną spędzać 
czas w tej pięknej, spokojnej okolicy. Można tam 
wpaść, aby zjeść coś dobrego, porozmawiać i po-
siedzieć na tarasie, z którego rozciąga się widok 
na Pogórze Rożnowskie i Tatry lub w klimatycz-
nym wnętrzu, przy kominku. W menu znajdują się 
dania regionalne przygotowywane ze składników 
samodzielnie wyhodowanych przez gospodarzy 
lub kupionych od lokalnych rolników, także wege-
tariańskie i wegańskie. Zjemy tu obiad, szarlotkę, 
wypijemy aromatyczną kawę, orzeźwiający kwas 
chlebowy, regionalne piwo lub wino. W schronisku 
można zorganizować imprezę dla grupy np. uro-
dziny. Można tu także przenocować i skorzystać 
z sauny fińskiej. Pokoje pomieszczą około 15 osób. 
Każdy z nich ma łazienkę. Funkcjonuje tu także 
wypożyczalnia rowerów i przyczepek dla dzieci. 
Można również doładować rower elektryczny.  

Warto tu także wpaść na jeden z wielu ciekawych  
koncert.
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CHATKA WŁÓCZYKIJA
w Jamnej

jamna.eu

+48 603 811 711

Jamna 46
Jamna

chatka@jamna.eu 

Chatka Włóczykija — wyjątkowe miejsce na rowero-
wej mapie małopolski. Idealne dla wszystkich tych, 
którzy bardziej niż gwiazdki cenią sobie klimat. To 
komfortowy, drewniany domek, położony w ustron-
nym, spokojnym miejscu na Pogórzu Rożnowskim. 
Chatka Włóczykija to jedna z czterech przyległych 
do siebie chatek tworzących gospodarstwo agro-
turystyczne. Każdy z domków ma osobne wejście. 
W Chacie Włóczykija znajduje się dobrze wypo-
sażony aneks kuchenny, cztery pokoje, które po-
mieszczą od 1 do 5 osób oraz łazienka. Całość ma 
centralne ogrzewanie. Obok chatki mamy miejsce 
na ognisko, grill, boisko oraz plac zabaw dla dzieci. 
Z ogrodu  można podziwiać panoramę Pogórza 
Rożnowskiego i Tatr. Dla chętnych jest też sauna 
fińska. W sąsiedztwie znajduje się Schronisko Do-
brych Myśli, gdzie można zjeść coś dobrego lub 
kupić pamiątki, młoda winnica oraz zagroda ze 
zwierzakami — królikami, kurami i owcami. Blisko 

stąd do Jeziora Rożnowskiego (13 km), Rezerwatu 
Diable Skały na Bukowcu (4 km) i Wieży Widokowej 
na Bruśniku (8 km).
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Atrakcja dla odważnych – kładka nad 
Dunajcem w Tropiu.



AGROTURYSTYKA NAD JEZIOREM -  
OSADA INDIAŃSKA SZALONY KOŃ
w Piaskach-Drużkowie

agroturystyka-osadaindianska.pl

Piaski Drużków 45-46, 
32-860 Piaski-Drużków

Agroturystyka Nad Jeziorem to pięknie położony 
obiekt, w którym możecie spędzić noc w indiańskim 
namiocie tipi, przy blasku ogniska. Do wynajęcia 
jest też 15-osobowy domek. Można zarezerwować 
go w całości lub wybrać tylko pojedynczy pokój. 
Do wyboru mamy jeden pokój dwuosobowy, dwa 
pięcioosobowe i jeden trzyosobowy. Do dyspozy-
cji gości jest też pole namiotowe. Osoby nocujące 
we własnym namiocie mają dostęp do aneksu ku-
chennego i łazienki. Na terenie obiektu mamy też 
„Szaloną Stodołę”, miejsce urządzone w stylu re-
tro, w którym można zorganizować różne imprezy, 
potańcówki, zabawy lub warsztaty. Obok obiek-
tów noclegowych przygotowano Osadę Indiańską, 
w której organizowane są zajęcia dla dzieci. Cały 
obiekt położony jest na wzgórzu, z którego rozciąga 
się piękny widok na jezioro Czchowskie, Beskid 
Wyspowy i Sądecki. Do trasy VeloDunajec jest 1,2 

km. W okolicy znajdziecie wiele atrakcji — Zamek 
w Tropsztynie, ruiny zamku w Czchowie, Farma 
alpak, loty widokowe w Łososinie Dolnej czy też 
kąpielisko „Chorwacja”.

agroturystyka.osadaindianska@gmail.com
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WINNICA NOWIZNY
w Połomie Małym - Porąbka Iwkowska

Winnica Nowizny położona jest na wzgórzu w miej-
scowości Połom Mały koło Iwkowej na Pogórzu 
Rożnowskim. Założona w 2005 r. na próbę, roz-
wijała się z sukcesem i  w 2019 roku dołączyła 
do Małopolskiego Szlaku Winnego. Uprawiane 
są tu rozmaite szczepy winorośli, każda alejka to 
inny szczep. O szczegółach gospodarstwa można 
dowiedzieć się podczas organizowanych space-
rów oraz multimedialnej prezentacji odbywającej 
się w wyjątkowej kamiennej piwnicy zagłębionej 
w zboczu wzgórza porastanego przez winorośl. 
Jest to nie tylko miejsce produkcji wina, ale i go-
spodarstwo agroturystyczne. Dlatego degustacje 
win odbywające się we wspomnianej, klimatycznej 
piwnicy, uzupełniane są regionalnymi produktami. 
W ofercie kulinarnej króluje śliwka. Winnica znaj-
duje się w regionie słynącym z produktu tradycyj-
nego suszonej śliwki – suski sechlońskiej. W stałej 
ofercie są naleśniki z  powidłami śliwkowymi, 

winnicanowizny.pl

607 578 156
14 684 48 14

 Połom Mały 60
32-862 Porąbka Iwkowska

winnicanowizny@op.pl

smalec ze śliwką oraz produkty z grilla. Dla grup 
zorganizowanych menu można ustalać indywidu-
alnie. Gospodarstwo ma jeszcze dwie wyjątkowe 
atrakcje dla odwiedzających: hodowlę danieli oraz 
park linowy podzielony na strefę łatwiejszą dla naj-
młodszych oraz bardziej wymagającą, z tyrolką, 
dla starszych.
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KAJAKI DUNAJCEM - KAJAKIDUNAJCEM.PL
w Jurkowie

A może by tak przesiąść się z roweru na kajak? Taką 
możliwość mają wszyscy ci, którzy przemierzają 
trasę VeloDunajec w okolicach jeziora Czchow-
skiego. Wypożyczalnia kajaków „KajakiDunajcem.
pl” zlokalizowana jest w Jurkowie, przy kąpielisku 

„Chorwacja”. Oferuje kajaki jedno lub dwuosobowe 
renomowanej firmy ROTOMOD. Wypożyczalnia 
dysponuje także pontonami mieszczącymi mak-
symalnie 7 osób. Każdy klient dostaje dodatkowo 
kamizelkę ratunkową, wiosło, worek na dokumenty 
oraz instruktaż. Po zakończeniu spływu obsługa 
wypożyczalni odbiera was oraz kajak/ponton 
i przewozi na miejsce startu, gdzie zostawiliście 
rower lub samochód. Warto zerknąć na stronę ka-
jakidunajcem.pl, znajdziecie tam propozycje tras, 
zarówno krótkich, dedykowanych początkującym, 
jak i dłuższych i trudniejszych, przeznaczonych 
dla wprawionych kajakarzy. W wypożyczalni do-
stępne są także rowery elektryczne MTB. Warto 

skorzystać z tej dodatkowej oferty i zwiedzić oko-
lice, które wcale nie należą do płaskich.

kajakidunajcem.pl

888 780 222  
888 682 918

Janów-Kamieniec 
Czchów

kajakidunajcem@gmail.com
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Przejdź do spaceru wirtualnego
„Kąpielisko Chorwacja”.

https://youtu.be/Zg1FLbzR4b4


AGROTURYSTYKA „DOMEK POD RÓŻAMI”
w Zakliczynie

fb/Agroturystyka Zakliczyn „Domek pod Różami”

14 665 31 01

ul. Różana 3
Zakliczyn

m_martyka@op.pl 

Gospodarstwo agroturystyczne „Domek pod Ró-
żami” to kameralny obiekt położony w niewielkim 
Zakliczynie, zaledwie 800 m od trasy VeloDunajec. 
Właściciele przygotowali pięć pokoi, każdy z osob-
nym wejściem. Łącznie zmieści się tu piętnaście 
osób. Do dyspozycji gości jest też kuchnia z jadal-
nią i kominkiem. W kuchni znajdziecie wszystko 
to, czego potrzeba do przygotowania posiłku, a od 
właścicieli kupić można ekologiczne produkty po-
chodzące z gospodarstwa i okolicznych rolników, 
na przykład warzywa i nabiał. Można także wykupić 
pobyt z pełnym wyżywieniem — zdrowymi, domo-
wymi posiłkami. Dom otoczony jest dużym, wiej-
skim ogrodem. Jest w nim plac zabaw dla dzieci, 
kącik wypoczynkowy, mini-boisko do koszykówki, 
miejsce na ognisko i grill. Można tu wypożyczyć 
rowery oraz skorzystać z usług przewodnika po 
okolicy. Sam Zakliczyn jest uroczym miasteczkiem, 
a blisko stąd także do Ciężkowicko-Rożnowskiego 

Parku Krajobrazowego oraz Rezerwatu „Skamie-
niałe Miasto”.
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https://www.facebook.com/Agroturystyka-Zakliczyn-Domek-pod-R%C3%B3%C5%BCami-414933085224337/
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POD ŚWIERKAMI
w Zakliczynie

noclegizakliczyn.pl

796 651 244

ul. Jana III Sobieskiego 3 
Zakliczyn

mkrupska@noclegizakliczyn.pl

Agroturystyka Pod Świerkami mieści się w centrum 
Zakliczyna, niecałe 2 km od trasy rowerowej Velo-
Dunajec.  Oferuje 3 pokoje dla łącznie 9 osób. Każdy 
pokój ma osobne wejście, łazienkę i mini aneks 
kuchenny z lodówką, kuchenką, zlewozmywakiem 
i podstawowym wyposażeniem. Budynek otacza 
duży ogród, dla gości przygotowano miejsce na 
grill i ognisko, a dzieci mogą się bawić bezpiecznie 
na huśtawkach i trampolinie, ponieważ teren jest 
ogrodzony. Jest to bezpieczne miejsce położone na 
terenie Parku Krajobrazowego w dolinie rzeki Duna-
jec.  Warto zatem podczas przebywania na terenie 
obiektu wybrać się nad rzekę i tam się zrelaksować.  
Niedaleko znajdują się dwa ciekawe miejsca  które 
warto odwiedzić: Europejskie Centrum Muzyki  Pen-
dereckiego w Lusławicach, w tym prywatny dwo-
rek i wspaniały ogród, należące niegdyś do Mistrza 
oraz  ruiny zamku w Melsztynie.  To idealne miejsce 

dla rowerzystów ceniących płaskie tereny i zielone 
przestrzenie, które można podziwiać z wałów, po 
których biegnie trasa VeloDunajec.
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https://www.noclegizakliczyn.pl/
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Propozycja wycieczki po okolicy

Okolice Zakliczyna.

Obejrzyj film z okolicy

https://visitmalopolska.pl/documents/20194/1885080/Spacerem+i+rowerem+w+krainie+winnic+i+wy%C5%9Bmienitej+kuchni.pdf/4a31d9df-8938-4f4b-a513-c713a8a33eac
https://visitmalopolska.pl/documents/20194/1885080/Spacerem+i+rowerem+w+krainie+winnic+i+wy%C5%9Bmienitej+kuchni.pdf/4a31d9df-8938-4f4b-a513-c713a8a33eac
https://youtu.be/jGRlNE-qh7Y
https://youtu.be/jGRlNE-qh7Y


604 413 265

N 49°54’13.2  E 20°50’21.4  
33-115 Janowice

WINNICA JANOWICE
w Janowicach

info@winnicajanowice.pl

Przemierzając VeloDunajec w okolicy Zakliczyna 
warto podjechać na janowickie wzgórze do Win-
nicy Janowice. Rozciąga się stąd bajeczny widok 
na dolinę rzeki Dunajec, a sama winnica, choć nie-
wielka, ma do zaoferowania oczywiście degustację 
swoich produktów, oraz po uprzednim zamówieniu, 
catering regionalnych potraw i lokalnych specjalno-
ści. W winnicy organizowane są różne wydarzenia 
kulturalne, pokazy filmów, wydarzenia dla dzieci, 
spotkania sommelierskie. Najbardziej uznanym jest 
Vitis Music Sfera Festival odbywający się w sierp-
niu, podczas którego organizowane są spotkania 
z muzykami prezentującymi różnorodne style mu-
zyczne od muzyki klasycznej, przez jazz po muzykę 
rozrywkową. Ofertę uzupełnia możliwość noclegu w  
drewnianym domku położnego pośrodku winnicy, 
z dwiema sypialniami, salonem i jadalnia mogącym 
pomieścić maksymalnie 6 osób. winnicajanowice.pl

Przewodnik rowerowy
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https://narowery.visitmalopolska.pl/documents/36564/2235057/Ma%C5%82opolski+Szlak+Winny.pdf/2ca762bb-99aa-486d-8937-48a241141f46


516 495 359

Janowice 328, 
33-115 Janowice

WINNICA UROCZYSKO
w Janowicach

winnicauroczysko@gmail.com

Północne wzgórza w okolicy Zakliczyna w dolinie 
Dunajca są szczególnie przyjazne do uprawiana 
winorośli. Korzystając  z tych dogodnych warunków 
na południowo zachodni stokach wzgórz zostało 
założonych kilka winnic. Jedną z nich jest Winnica 
Uroczysko. Powstała w 2011 roku, a dwa lata póź-
niej została pisana na listę Małopolskiego Szlaku 
Winnego. To niewielka winnica, która zajmuje mniej 
niż 1 ha, ale zaangażowanie właściciela gwarantuje, 
że sprzedawane wyroby nie zależą od wielkości 
areału upraw tylko od serca wkładanego w pro-
dukcję. Uprawa odbywa się  bez używania cięż-
szego sprzętu ze względu na ryzyko erozji gleby, tak 
więc śmiało można uznać, że wina produkowane  
w tej winnicy są dosłownie ręcznie dopieszczone. 
Dla chętnych dostępne są noclegi w drewnianym 
domu. Dwa wygodne pokoje z salonem i kuchnią 
oraz przepiękny widok na dolinę rzeki Dunajec to 
doskonały pomysł na spędzenie urlopu z dala od 
zgiełku i pośpiechu.

winnicauroczysko.lokalnosc.pl
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608 850 475

Janowice 265
33-115 Janowice

WINNICA GIEROWA
w Janowicach

 winnica.gierowa@gmail.com

Winnica Gierowa to urocza kameralna winnica w re-
gionie tarnowskim. Rzędy winorośli nasadzone są 
w środku… sadu czereśniowego, który swoje bo-
gactwo owocowe oferuje znacznie wcześniej niż 
sama winnica bo na początku wakacji, w czerwcu 
i lipcu, podczas gdy winogrona dojrzewają pod ko-
niec sierpnia i we wrześniu. 

Dla smakoszy owoców, a winorośli jest tu uprawia-
nych ok. 100 różnych odmian, to podwójna okazja, 
żeby odwiedzić to wyjątkowe miejsce. W ofercie do-
stępne są oprowadzania po winnicy i degustacje 
zarówno dla grup jak i turystów indywidualnych. 
Przygotowana jest wygodna wiata z paleniskiem, 
która może pomieścić nawet 30 osób. Degustacje 
win uzupełniane są ofertą lokalnych wędlin i serów.

winnicagierowa.lokalnosc.pl
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505 976 759

Szczepanowice 215
33-114 Rzuchowa

WINNICA ZADORA
w Szczepanowicach

sever@winnicazadora.pl

Winnica Zadora położona jest w Szczepanowicach 
w dolinie Dunajca, w okolicach Tarnowa. Region, 
w którym zlokalizowana jest winnica, nazywany jest 
„polskim biegunem ciepła”. Oznacza to, że warunki 
tam panujące sprzyjają wzrostowi i hodowli krze-
wów. Winnicę osłania wał górujący nad stokiem 
oraz stare sady z drzewami jabłoni, śliw i czereśni. 
Właściciele winnicy aktywnie współpracują z lo-
kalnymi rolnikami, hodowcami i kołami gospodyń 
wiejskich. Efektem są wyjątkowe, oryginalne i do-
skonałej jakości produkty serwowane jako dodatek 
do degustacji prezentowanych win.  Umawiając się 
na degustację koniecznie trzeba zamówić deskę 
lokalnych serów, wędlin i wypieków, oraz słodkich 
konfitur z owoców rosnących w okolicznych sadach.

winnicazadora.pl
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+48 14 674 11 11

ul. Krakowska 85  
Zgłobice

HOTEL*** DUNAJEC
w Zgłobicach

recepcja@hoteldunajec.pl

Hotel*** Dunajec zlokalizowany jest w Zgłobicach 
nad Dunajcem, bezpośrednio przy drodze  nr 94 
prowadzącej z Krakowa do Tarnowa, zaledwie 300 
m od trasy VeloDunajec. To świetne miejsce na 
przystanek w drodze — rowerowej lub samochodo-
wej oraz baza wypadowa do zwiedzania Tarnowa 
i okolic. Hotel dysponuje 36 klimatyzowanymi po-
kojami 1, 2, oraz 3-osobowymi. Pokoje dostępne 
są w zwykłym standardzie, a także w standardzie 
lux oraz premium. Mamy tu także apartamenty. 
Wszystkie pokoje mają prywatne łazienki, dostęp 
do internetu i telewizor. W cenę pobytu wliczone 
jest śniadanie. Posiłki serwowane są w hotelowej 
restauracji DunCafe specjalizującej się w kuchni 
polskiej i europejskiej. Restauracja posiada spe-
cjalne menu dla dzieci. Dla gości przygotowano 
także kort do tenisa ziemnego, dart oraz bilard. 
Hotel otacza ogród z miejscami do wypoczynku. hoteldunajec.pl
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RUSZAJ SERWIS
w Łukanowicach

ruszajserwis.pl

+48 509 655 050

Łukanowice 230
32-830 Wojnicz

serwis21@op.pl

Sklep i serwis rowerowy Ruszaj Serwis w Łukano-
wicach położny jest  tuż przy drodze krajowej nr 
94, stanowiącej południową obwodnicę Tarnowa. 
300 metrów dalej przez most na Dunajcu zaplano-
wany jest przebieg trasy rowerowej VeloDunajec. 
6 kilometrów na północ w Ostrowie trasa będzie 
krzyżować się z trasą VeloMetropolis. Sklep spe-
cjalizuje się w sprzedaży rowerów elektrycznych 
marki LOVELEC. Ponadto w ofercie są rowery uży-
wane wszelkiego typu i rozmiarów, rowery miejskie, 
górskie i szosowe. Można również sprzedać swój 
rower po indywidualnej wycenie. Serwis rowerowy 
obejmuje pełny zakres usług, na wszystkie wyko-
nane czynności serwisowe udzielana jest rękojmia. 
Dodatkowo w ofercie można zamówić odbiór i do-
wóz serwisowanego lub kupionego roweru. Warunki 
każdorazowo do uzgodnienia z obsługą.
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+48 14 631 90 30

Działka 285/10, 
Ostrów

OŚRODEK REKREACYJNY 
w Ostrowie

Ośrodek Rekreacyjny w Ostrowie położony jest tuż 
nad Dunajcem, niedaleko miejsca, gdzie spotykają 
się trasy VeloDunajec, VeloMetropolis i VeloNatura, 
pomiędzy Tarnowem a  Wierzchosławicami. To 
miejsce dedykowane rowerzystom! 

Duża plaża nad Dunajcem od lata jest popular-
nym miejscem odpoczynku i  rekreacji wśród 
mieszkańców Tarnowa i  okolic. Niedawno wy-
remontowany stary budynek, dobrze znanej 
starszym mieszkańcom regionu, „Rybitwy” i stwo-
rzono przy nim ośrodek rekreacji. Można tu pograć 

w  piłkę plażową, koszykówkę czy badmintona 
i odpocząć na plaży. 

Dla dzieci przygotowano plac zabaw i małe mia-
steczko rowerowe, gdzie mogą uczyć się jazdy na 
rowerze i przepisów ruchu drogowego. 

Punkt gastronomiczny zlokalizowany jest w pawilo-
nie, można kupić tam m.in. zapiekanki, frytki lub lody. 
Dostępne są także różnorodne napoje. Wokół punk-
tu rozłożone są stoliki i leżaki. 
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Propozycja wycieczki po okolicy

Obejrzyj film z okolicy

Z  Ostrowa aż do Wietrzychowic trasa VeloDunajec w  większości biegnie 
wygodnie po wałach przeciwpowodziowych,  z dala od ruchu samochodowego.

https://visitmalopolska.pl/documents/20194/1885080/Rowerem+w+dolinie+Dunajca.pdf/53485a87-cfa6-4e01-aeae-345d021b2283
https://www.youtube.com/watch?v=EFOmxhuBEqo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=EFOmxhuBEqo&t=4s


SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

HOTEL BANIA THERMAL & SKI

HOTEL GORCEPRZYSTANEK RABKA

APARTAMENTY PRZY ŚCIEŻCE

DOM NAD JEZIOREM „HUBKA”

PENSJONAT TAJEMNICZY OGRÓDWILLA ŻEGLARSKI 

GOŚCINIEC H.A.T.A ARENDA POKOJE GOŚCINNE WINNICA SPISZ NOCLEGI

DOM WCZASOWY KINGA SIELSKA DOLINA DOMKIWILLA MARTA

PENSJONAT CROSNA SPA WILLA GRANIT SZUM DUNAJCA

CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA CHATKA WŁÓCZYKIJA

200 201

OBIEKTY NOCLEGOWE



202 203

OBIEKTY GASTRONOMICZNE

STACJA PODCZERWONE BISTRO 
I WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW 

KARCMA U BORZANKA

VELO GRILL



PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
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INNE OBIEKTY USŁUGOWE

http://STARTVELO.PL
http://kajakidunajcem.pl
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE



Z nurtem Wisły - z zachodu na wschód Małopolski

Długość 
230 km (częściowo wspólnie z VeloMetropolis i VeloNatura)

Start 
Jawiszowice (granica z województwem śląskim)

Meta  
Szczucin (granica z województwem świętokrzyskim)

 SPACER WIRTUALNY

https://spacery.visitmalopolska.pl/wtr/


Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej 
(WTR) jest najlepiej przygotowanym i w zasadzie 
ukończonym odcinkiem tej ogólnopolskiej trasy 
rowerowej. W granicach województwa gotowych 
do jazdy jest już 215 z ponad 230 km. Aktualnie 
budowane są dwa odcinki w okolicach Krakowa: 
na zachodzie ok. 10 km odcinek w okolicach Tyńca 
oraz na wschodzie 5 km odcinek między miejsco-
wościami Brzegi a Grabie. Do czasu zakończenia 
prac budowlanych w tych rejonach proponowany 
jest objazd w  ruchu ogólnym. Aktualizowany 
na bieżąco plik gpx oraz mapę znajdziecie na 

narowery.visitmalopolska.pl/pl/wislana-trasa-rowerowa

Przy projektowaniu trasy wykorzystano w jak naj-
większym stopniu dolinę rzeczną i wały przeciw-
powodziowe, po których poprowadzone jest prawie 
70% małopolskiego odcinka trasy. Poza tym trasa 
wykorzystuje spokojne drogi lokalne, co czyni ją 
idealną na spokojne wycieczki ale też profesjonalne 
treningi dla użytkowników szosówek.

Trasa umożliwia wygodne dotarcie do najważniej-
szych małopolskich miejsc historycznych na czele 
z opactwem w Tyńcu, Wawelem czy Kopalnią Soli 
w Wieliczce (do której można wygodnie dojechać 
z centrum Krakowa linią SKA1 Kolei Małopolskich). 
Ponadto odchodzą od niej lokalne trasy turystyczne 
umożliwiające zwiedzenie atrakcji leżących w bli-
skich okolicach Wisły. Szczególnie polecamy Szlak 
Doliny Karpia z malowniczymi stawami, szlak ro-
werowy Grodzisko/Skansen prowadzący pod mury 
zamku Lipowiec i skansenu w Wygiełzowie czy 
szlak prowadzący do Zalipia, najsłynniejszej ma-
lowanej wsi w Polsce.

Tak naprawdę można zapełnić obszerny przewodnik 
turystyczny, by opisać wszystkie zabytki i atrak-
cje, jakie można napotkać w najbliższej odległo-
ści WTR, dlatego po prostu odsyłamy na stronę 

www.visitmalopolska.pl

Kierując się od zachodu, Wiślana Trasa Rowerowa 
w woj. małopolskim rozpoczyna się w Jawiszowi-
cach. Praktycznie aż do Oświęcimia poprowadzona 
jest po lokalnych drogach o niewielkim natężeniu 
ruchu oraz przez teren stawów w Brzeszczach 

(obszar Natura 2000). W Oświęcimiu trasa wykorzy-
stuje istniejące ciągi pieszo-rowerowe na wałach 
Soły, dzięki temu przejeżdżamy całe miasto z dala 
od ruchu samochodowego. Główne zabytki Oświę-
cimia, w tym Zamek i Rynek leżą w bezpośrednim 
sąsiedztwie trasy rowerowej, więc zainteresowani 
bogatą historią miasta lub szukający gastronomii 
nie nadłożą drogi.

Do Wisły (od której trasa wzięła swoją nazwę) do-
cieramy dopiero w Broszkowicach i przejeżdżamy 
mostem na jej lewy brzeg. Stąd już praktycznie aż 
do Kamienia czeka nas jazda wałami rzecznymi, 
głównie z nawierzchnią asfaltową. Szutrowe odcinki 
trasy spotykamy tylko między Jankowicami a Okle-
śną (łącznie ok. 6 km), ale w razie czego można je 
też objechać lokalnymi drogami (patrz gpx). Jazda 
po wałach ma wiele zalet, bo gwarantuje, że będzie 
gładko i płasko, a do tego cicho i pięknie o każdej 
porze roku. Dla niektórych mogą to być oczywi-
ście „śmiertelne nudy”, ale dla rowerzystów nasta-
wiających się na pokonanie długich dystansów to 
wymarzony odcinek. Dopiero w miejscowościach 
Podłęże i Kamień musimy zmierzyć się z jedynym 
poważniejszym podjazdem na tej trasie. Za to po 
drugiej stronie miejscowości Kamień czeka nas 
bardzo długi zjazd, aż do zapory w Łączanach. Na 
wały wjeżdżamy ponownie w Chrząstowicach, skąd 
podziwiamy widoki z jednej strony na meandrującą 
rzekę, a z drugiej na pasące się w licznych stad-
ninach konie. Przy końcówce tego odcinka, w Po-
zowicach, staniecie przed dylematem: trzymać 
się oznakowań WTR i jechać kolejne 12 km przez 
lokalne wioski, czy też skręcić na najnowszą trasę 
rowerową wzdłuż Kanału Łączany  – Skawina. Bez 
względu na Wasz wybór oba warianty doprowadzą 
do tego samego miejsca, czyli kładki nad Skawinką. 
Za autostradą A4 mijamy tor kajakarstwa górskiego 
KOLNA i wygodnie po wałach docieramy do Kra-
kowa. Tu postój może być nawet…wielodniowy, tyle 
jest ciekawych miejsc do zobaczenia! Ale chcąc 
zaliczyć całą trasę trzeba jechać dalej. Przez Kra-
ków przejedziemy Bulwarami Wiślanymi, a od Mostu 
Wandy trzeba znowu skorzystać z nawigacji. Jadąc 
według śladu, dotrzemy do kolejnego, w pełni już go-
towego 110-kilometrowego odcinka z Niepołomic aż 
do granic województwa w Szczucinie. Zdecydowana 
większość z tych kilometrów prowadzi, a jakże! 
wałami wiślanymi. Czasem trzeba zjechać w oko-
liczne drogi, co warto wykorzystać, by kupić coś do 
jedzenia i picia w lokalnych sklepach lub punktach 

Więcej na
narowery.visitmalopolska.pl/pl/wislana-trasa-rowerowa

profil wysokościowy z geoportalu MIIP

gastronomicznych. Jednym z  takich miejsc są 
Wietrzychowice, gdzie WTR łączy się z trasą Velo-
Dunajec. Żeby kontynuować podróż na wschód mu-
simy skorzystać z działającego na Dunajcu promu 
rzecznego Wietrzychowice-Siedliszowice. Kursuje 
on w sezonie od wczesnych godziny porannych do 
nocy, ale bywa, że z powodu wysokiego stanu wody 
lub innych okoliczności kursy mogą być zwieszone. 
Warto to każdorazowo weryfikować, bo kolejny prom 
jest w Otfinowie, a najbliższy most znajduje się do-
piero w Żabnie.Zaraz za promem czeka nas kilku-
kilometrowy odcinek przez malownicze i spokojne 

wioski Powiśla Dąbrowskiego, przez które dojedzie-
cie do Ujścia Jezuickiego. Dawniej z tej miejscowo-
ści kursował prom do Opatowca - obecnie prom jest 
nieczynny. W tym miejscu można zaobserwować 
wyjątkowy widok  – wody Dunajca wpływają do 
Wisły. Stąd jeszcze ponad 30-kilometrowy odcinek 
trasy wyłącznie po wałach, aż do końca małopol-
skiego odcinka trasy w Szczucinie.
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https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/wislana-trasa-rowerowa
http://narowery.visitmalopolska.pl/pl/wislana-trasa-rowerowa
https://narowery.visitmalopolska.pl
http://www.visitmalopolska.pl
https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/wislana-trasa-rowerowa
http://narowery.visitmalopolska.pl/pl/wislana-trasa-rowerowa


Od granicy z województwem śląskim w okolicach Jawiszowic i Brzeszcz 
Wiślana Trasa Rowerowa prowadzi wśród urokliwych stawów i łąk.
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PUB DOMINO
w Brzeszczach

facebook.com/PubDomino

+48 602 511 201

ul. Kościelna 23, 
32-620 Brzeszcze

pawlusiakmar@poczta.fm

Pub Domino to lokalny pub, w którym możesz napić 
się ulubionych napojów i zjeść pyszne przekąski 
w dobrej atmosferze. To miejsce zlokalizowane jest 
w Brzeszczach, niedaleko Oświęcimia.

Pracownicy chętnie udzielają odpowiedzi na pytania 
dotyczące oferty turystycznej, atrakcji, wycieczek 
i wydarzeń rowerowych. Obiekt jest czynny przez 
cały tydzień: od poniedziałku do soboty w godzinach 
od 11:00 do 24:00, a w niedziele od 10:00 do 24:00. 

W tym miejscu często organizowane są różne wy-
darzenia, takie jak wspólne oglądanie najlepszych 
meczy piłki nożnej lub siatkówki na dużym ekranie. 
Miłośnicy muzyki na żywo zapraszani są na Jam 
Session oraz inne koncerty, głównie o rockowym 
brzmieniu. Będąc w tej okolicy, warto zatrzymać się 
na chwilę i wejść do tego klimatycznego miejsca.

https://www.facebook.com/PubDomino
http://facebook.com/PubDomino
mailto:pawlusiakmar%40poczta.fm?subject=
mailto:pawlusiakmar@poczta.fm
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APARTAMENTY NA CEGLANEJ
w Oświęcimiu

apartamentynaceglanej.pl

723 278 135

ul. Ceglana 21, 
32-600 Oświęcim

apartamentynaceglanej@gmail.com

Apartamenty na Ceglanej to 6 nowoczesnych 3 lub 4 
osobowych apartamentów z aneksami kuchennymi, 
łazienkami i balkonami lub tarasami. W każdym 
pokoju znajduje się telewizor Smart TV, dostęp do 
bezprzewodowego Internetu oraz pralka. Obiekt zlo-
kalizowany jest w południowej części Oświęcimia, 
przy miejskiej ścieżce rowerowej, co pozwala na 
bezpieczną przejażdżkę rowerem do centrum. Do 
rynku jest ok. 2,2 km. Jeszcze bliżej jest do parku 
miejskiego nad rzeką Sołą i pięknych terenów 
rekreacyjnych.

W ofercie dla gości dostępne jest nieodpłatne wy-
pożyczanie rowerów. Z dala od miejskiego zgiełku, 
a jednocześnie dość blisko do różnych atrakcji - to 
idealny punkt wypadowy na odkrywanie regionu 
oświęcimskiego.

https://apartamentynaceglanej.pl/
https://apartamentynaceglanej.pl/
https://apartamentynaceglanej.pl/
http://apartamentynaceglanej.pl
mailto:apartamentynaceglanej%40gmail.com?subject=
mailto:apartamentynaceglanej%40gmail.com?subject=
mailto:apartamentynaceglanej@gmail.com
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POLIN HOUSE
w Oświęcimiu

polinhouse.pl

698 175 157

ul. Rynek Główny 16, 
Oświęcim

polinhouse@polinhouse.pl

Będąc w Oświęcimiu warto skorzystać z usług 
Polin House - położonego w samym sercu Sta-
rego Miasta. Położenie tuż przy Rynku Głównym 
sprawia, że goście nocujący w obiekcie mogą ła-
two dotrzeć do każdego interesującego miejsca 
w mieście. 

W zabytkowej kamienicy w ofercie są 1, 2, 3-oso-
bowe pokoje z łazienkami oraz miejsca w pokojach 
wieloosobowych z łóżkami piętrowymi. Dostępna 
jest w pełni wyposażona kuchnia i jadalnia, ale ist-
nieje również możliwość zamówienia śniadania.  
Dla klientów obiektu dostępne są zniżki na bilety 
do największych atrakcji w okolicy. W obiekcie 
znajduje się winda.

https://polinhouse.pl/
http://polinhouse.pl
mailto:polinhouse@polinhouse.pl
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CAFE BERGSON
w Oświęcimiu

facebook.com/cafebergson

573 086 436

Plac Księdza Jana Skarbka 5, 
Oświęcim

cafe@ajcf.pl

Cafe Bergson to kawiarnia położna dosłownie po-
między Zamkiem a Muzeum Żydowskim, mniej niż 
300 m od Rynku Głównego. Mieści się w przedwo-
jennej kamienicy, na tyłach jedynej ocalałej pod-
czas wojny synagogi w Oświęcimiu. Na gości czeka 
nowoczesny minimalistyczny wystrój, ale gospo-
darzom udało się zachować historyczny charakter 
tego miejsca.  Szczególnym atutem jest wygod-
nie zaaranżowany duży taras, tonący w  kwiatach 
i pnączach.

Cafe Bergson to nie typowa kawiarnia jakich wiele 
w dużym mieście. To miejsce ciekawych rozmów, 
spotkań, koncertów, teatrzyków dla dzieci i inicjatyw 
edukacyjnych o wielokulturowej historii Oświęcimia.

W lokalu serwowane są, samodzielnie przygotowy-
wane, wyłącznie wegańskie ciasta. Czekoladowe, 
marchewkowe, szpinakowe to klasyki, w ofercie 
znajduje się też wiele innych wykwintnych słodkości. 

Ale przede wszystkim pyszna kawa – wizytówka 
kawiarni oraz piwo z browarów rzemieślniczych.

https://www.facebook.com/cafebergson/
http://facebook.com/cafebergson
mailto:cafe@ajcf.pl


Przejdź do spaceru wirtualnego

https://youtu.be/a30UFJ4Xym8
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FABRYKA ROWEROWA 
w Oświęcimiu

fabrykarowerowa.pl

511 225 740

ul. Żwirki i Wigury 25a
Oświęcim

fabrykarowerowa@gmail.com

Profesjonalizm, dobre kwalifikacje, najlepsze na-
rzędzia i pasja. Pasja przede wszystkim. Tak opisać 
można Sklep i Serwis Rowerowy „Fabryka Rowerów” 
zlokalizowany w centrum Oświęcimia, tylko 1,5 km 
od Wiślanej Trasy Rowerowej. Właściciele sklepu 
swoją przygodę z serwisem rowerów zaczynali od 
konstruowania rowerów na zamówienie, znają się 
więc na rowerach od podstaw. W prowadzonym 
przez nich sklepie można kupić rowery polskich 
i zagranicznych marek. Oferta z roku na rok jest 
poszerzana. Dobrze wykwalifikowana obsługa po-
może dobrać najlepszy model, zgodny z oczeki-
waniami klienta. Ponadto w sklepie zaopatrzycie 
się w markową odzież i obuwie rowerowe, akceso-
ria oraz części rowerowe. Wasz rower dostanie tu 
wszystko to, czego mu brakuje. A jeśli jest z nim coś 
nie tak, to pracownicy serwisu szybko to odkryją 
i naprawią. Znają się na rzeczy i używają najlep-
szych narzędzi.

https://www.fabrykarowerowa.pl/
http://fabrykarowerowa.pl
mailto:fabrykarowerowa@gmail.com
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VILLA ASTRA APARTMENTS & RESTAURANT
w Oświęcimiu

villaastra.pl

691 747 488

ul. K.Olszewskiego 28-28a, 
Oświęcim

biuro@villaastra.pl

Nieco ponad 2 km od Wiślanej Trasy Rowerowej na 
wschód od Rynku Głównego w Oświęcimiu znajduje 
się Villa Astra. To idealne miejsce dla wielbicieli luk-
susu.  W ofercie są  pokoje standard i komfortowe 
pokoje deluxe z w pełni wyposażonym aneksem 
kuchennym.  Po nocy spędzonej w wygodnym 
pokoju, villa zapewnia świeże i pyszne śniadania. 
Szczególnym atutem tego miejsca jest piękny, 
rozległy ogród z altanami i tarasem, gdzie goście 
mogą odpoczywać. Niedaleko obiektu dostępnych 
jest wiele atrakcji, dla najmłodszych fanów wra-
żeń oraz tych starszych. W 15 minut można stąd 
dojechać do Parku Rozrywki Energylandia czy do 
Zatorlandu, gdzie znajdują się parki Dinozaurów, 
Owadów oraz Mitologii. Ci, którzy cenią sobie bli-
skość natury, powinni udać się do Doliny Karpia. 
Po całym dniu zwiedzania, zabawy i wrażeń, jest 
się na pewno głodnym, dlatego warto wtedy sko-
rzystać z restauracji Ogród Smaków, znajdującej 
się w tym samym kompleksie, gdzie dania kuchni 

polskiej w nowoczesnym wydaniu  serwowane są 
w jadalni lub wyjątkowej Sali Ogrodowej.

http://villaastra.pl/
http://villaastra.pl
mailto:biuro@villaastra.pl
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OGRÓD SMAKÓW
w Oświęcimiu

ogrod-smakow.pl

+48 695 109 995

ul. Karola Olszewskiego 28-28a, 
Oświęcim

rezerwacje@ogrod-smaków.pl

Ogród Smaków zlokalizowany jest w Oświęcimiu, 
3 km od Wiślanej Trasy Rowerowej. To piękne 
miej-sce, z  ciekawym wystrojem i  wnętrzami 
wypełnionymi roślinami oraz dużym kolorowym 
od kwiatów ogrodem. Restauracja a’la carte ser-
wuje dania kuchni polskiej w nowoczesnej odsło-
nie. Kucharze dba-ją o to, by każda potrawa była 
smaczna i świeża. Potrawy przygotowywane są na 
miejscu, z lokalnych składników.  W menu można 
znaleźć typowe polskie zupy jak rosół czy żurek, 
ale i krem z gruszki, boga-tą ofertę dań drugich 

— ryby, mięsa, pierogi, makarony oraz burgery. 
Na deser zaś można wybrać coś z kolorowych 
słodkości. Serwowane są tu także napoje, w tym 
autorskie lemoniady. Dla wegan i wegeta-rian przy-
gotowano osobną, dedykowaną właśnie im, kartę 
zieloną. Z pewnością znajdą w niej wiele pysznych 
dań. W budynku można również skorzystać z pralni 
oraz bezpłatnie napełnić bidon wodą. W restauracji 

można zorganizować imprezę zamkniętą lub za-
mówić catering.

https://ogrod-smakow.pl/
http://ogrod-smakow.pl
mailto:rezerwacje@ogrod-smaków.pl
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HOTEL*** GALICJA WELLNESS&SPA
w Oświęcimiu

+48 33 843 61 15

ul. Dąbrowskiego 119
32-600 Oświęcim

Galicja@HotelGalicja.com.pl

Rowerowi goście Hotelu*** Galicja w Oświęcimiu 
mają niecałe 2 km do Rynku i do Wiślanej Trasy 
Rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Soły. Położenie 
obiektu nieco na uboczu od  centrum miasta zapew-
nia spokój i wyjątkowy klimat oraz domową atmos-
ferę. Hotel mieści się w odnowionym XIX-wiecznym 
budynku. Składa się z dwóch segmentów — Galicja 
oraz Superior, w których łącznie jest 48 klimaty-
zowanych, przestronnych i eleganckich pokoi 1, 2 
i 3-osobowych oraz pokoi rodzinnych mieszczących 
do 5 osób. Posiłek można zjeść w jednej z dwóch 
restauracji: Stara Poczta specjalizuje się w potra-
wach kuchni polskiej i europejskiej, a Trattoria Viva 
serwuje dania i desery włoskie. Hotel posiada strefę 
Wellness&Spa, a w niej wannę z hydromasażem, 
pokój wypoczynkowy oraz sauny suche, parowe 
i ziołowe. W gabinecie masażu można skorzystać 
z masaży klasycznych, ale także tajskich i balijskich. hotelgalicja.com.pl

mailto:Galicja@HotelGalicja.com.pl
https://www.hotelgalicja.com.pl/
http://hotelgalicja.com.pl
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HOTEL*** OLIMPIJSKI 
w Oświęcimiu

hotelolimpijski.com

33 842 38 41,
531 515 947

ul. Chemików 2a 
Oświęcim

hotel@hotelolimpijski.com

Hotel*** Olimpijski, jak na „olimpijski” przystało, 
będzie świetnym miejscem noclegowym dla osób, 
które lubią aktywność sportową. Oddalony jest 
o około 1,5 km od Wiślanej Trasy Rowerowej i 2,5 
km od oświęcimskiego Rynku. W pobliżu znajduje 
się jednak więcej ścieżek rowerowych, są trasy bie-
gowe i spacerowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie 
mamy basen i lodowisko. Hotel do dyspozycji go-
ści oddaje 20 pokoi 1 i 2-osobowych. Dla bardziej 
wymagających gości posiada dwa apartamenty 
o podwyższonym standardzie. Wszystkie pokoje 
są klimatyzowane, wyposażone w wygodne łóżka, 
łazienkę z kabiną prysznicową, telewizor, telefon 
i bezpłatny dostęp do Internetu. Posiłki serwowane 
są w restauracji Olimpijskiej. Można tam zjeść da-
nia kuchni polskiej i europejskiej. Tuż obok hotelu 
znajduje się miejski basen, do którego goście hotelu 
mają dostęp. Obiekt dysponuje też salami konfe-
rencyjnymi. Można tam zorganizować konferencje, 
szkolenie, a także różne imprezy.

http://www.hotelolimpijski.com/
http://hotelolimpijski.com
mailto:hotel@hotelolimpijski.com
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OLD TREE VILLA APARTMENTS & RESTAURANT
w Broszkowicach

villaoldtree.pl

780 151 777

ul. Zgodna 1, 
Broszkowice

biuro@oldtreevilla.pl

Old Tree Villa Apartments & Restaurant to otoczony 
zielenią kompleks obiektów noclegowych położony 
w spokojnej okolicy, tylko 300 m od Wiślanej Trasy 
Rowerowej. Z dala od miej - skiego zgiełku, ale blisko 
wielu miejsc turystycznych. W willi znajduje się 13 
pokoi z łazienkami — stan - dardowe oraz deluxe 
z aneksem kuchennym. Każdy z pokoi ma dostęp 
do internetu oraz telewizor. Kompleks to także 12 
całorocznych domków w stylu skandynawskim. 
Domki pomieszczą 8 osób, wyposażone są w aneks 
kuchenny, telewizor, część wypoczynkową z rozkła-
daną sofą oraz taras. Każdy ma dostęp do internetu. 
Ponadto w  kompleksie znajduje się jeszcze 6 pokoi 
z  pojedynczymi łóżkami oraz łóżkami piętrowymi 
i łazienką. Mieszczą one od 2 do 6 osób. Na tere-
nie Old Tree znajduje się także restauracja, w menu 
serwowane są dania tradycyjne kuchni polskiej z ak-
centem kuchni europejskiej. Coś dla siebie znajdą 
także weganie.

https://villaoldtree.pl/
http://villaoldtree.pl
mailto:biuro@oldtreevilla.pl
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OLD TREE VILLA APARTMENTS & RESTAURANT
w Broszkowicach

villaoldtree.pl

780 151 777

ul. Zgodna 1, 
Broszkowice

biuro@oldtreevilla.pl

Każdy, kto potrzebuje wypocząć po trudnym, zapra-
cowanym roku, powinien zapoznać się z ofertą kom-
pleksów Old Tree Villa Apartments & Restaurant. To 
otoczone zielenią obiekty, umiejscowione w cieniu 
wysokich drzew - idealne miejsce do zregenerowa-
nia sił. Wiślana Trasa Rowerowa przebiega 300 m 
od obiektu. Restauracja w rustykalnym stylu, nale-
żąca do kompleksu, serwuje dania kuchni polskiej 
tworzone na podstawie tradycyjnych domowych 
przepisów, z akcentem kuchni europejskiej. Mile 
zaskoczeni będa weganie, ponieważ dla nich rów-
nież przygotowano ciekawą ofertę. Przestrzeń tego 
miejsca jest obszerna, co sprzyja organizowaniu 
tam dużych imprez., Dlatego też warto wybrać się 
tam z przyjaciółmi, rodziną,  by spędzić miło czas. 
Gospodarze zapewniają wyjątkową atmosferę, po-
nieważ obiekt zlokalizowany jest z dala od zgiełku 
miasta, tuż przy terenach zielonych nad rzeką Sołą. 
Jeżeli wyciszenie pod drzewami znudzi się gościom, 
mogą oni skorzystać z atrakcji znajdujących się 

blisko, takich jak: Łęg za Torami oraz Park Family 
Fun, lub odwiedzić centrum Oświęcimia.

https://villaoldtree.pl/
http://villaoldtree.pl
mailto:biuro@oldtreevilla.pl


Od mostu na Wiśle w Broszkowicach do Krakowa to 60 km malowniczego przejazdu głównie po wałach, 
choć trzeba się spodziewać niespodzianki w postaci wymagającego podjazdu w Kamieniu.
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MIEJSCE W ŁODZI - REJSY PO WIŚLE
w Dworach Drugich

miejscewlodzi.pl

519 499 900

 Przysiołek Bojarski, 
32-624 Dwory Drugie

biuro@miejscewlodzi.pl

Miejsce w Łodzi to organizator rejsów wyciecz-
kowych po Wiśle nowoczesną, elegancką moto-
rówką mogącą zmieścić do 10 osób. Punkt startowy 
znajduje się w Dworach Drugich, tuż przy stopniu 
wodnym Dwory. Pytajcie o przystań wodną im. Rot-
mistrza Pileckiego. Organizowane są rejsy lokalne 
w okolicy Oświęcimia, trwające 1 lub 2 godziny oraz 
rejsy całodzienne na trasie Oświęcim - Kraków – 
Oświęcim. Można zaplanować zwiedzanie Tyńca 
lub Starego Miasta w Krakowie i całodniowa wy-
cieczka gotowa! W tym drugim wariancie odbywa 
się jedna z bardziej interesujących atrakcji – śluzo-
wanie. Obsługiwane są również wycieczki szkolne 
oraz rejsy na indywidualne zamówienie. Konieczna 
rezerwacja biletów. Rejs statkiem, zarówno lokalny, 
jak i  dłuższy może być ciekawym przeżyciem 
i chwilą relaksu dla rowerzystów. Można też po-
płynąć  w jedną stronę motorówką, a rowerem wró-
cić Wiślaną Trasą Rowerową. W przystani znajduje 
się rowerowy zestaw naprawczy, który umożliwi 

usunięcie ewentualnych awarii. Dostępne są także 
informacje o wydarzeniach dla rowerzystów w oko-
licy. Na miejscu można płacić BLIKiem.

https://www.miejscewlodzi.pl/
http://miejscewlodzi.pl
mailto:biuro%40miejscewlodzi.pl?subject=
mailto:biuro@miejscewlodzi.pl


NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

mnpe.pl

32 613 40 62

Podzamcze 1, 
Babice 

Każdy potrzebuje w  życiu chwilę odpoczyn-
ku, a  na wsi odpoczywa się najlepiej. Jadąc 
Wiślaną Trasą Rowerową pomiędzy Oświęcimiem 
a  Krakowem, można zjechać w  stronę Miejsca 
Obsługi Rowerzystów „Rozkochów” i kierując się 
na północ czerwonym szlakiem rowerowym po 
6 km dotrzeć do wsi Wygiełzów., Znajduje się tu 
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny, które 
jest miejscem istnie sielankowym. Świeże powie-
trze, chłopskie zagrody, ogródki kwiatowe, zabu-
dowania wiejskie, to wszystko dostępne jest dla 
odwiedzających. Na terenie skansenu znajduje się 
25 zabytków, w tym spichlerz dworski ruiny zam-
ku Lipowiec, dwór z Drogini, kościół z dzwonnicą 

i  inne. Oprócz tego, można odwiedzić warsztat 
garncarski, kupić pamiątki, czy po prostu wypo-
cząć w cieniu drzew. W muzeum ponadto odby-
wają się liczne wydarzenia kulturalne, takie jak 
Festiwal ETNOomania, Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Kameralnej i Organowej – „Tonacje baro-
ku”, czy odpust „Pod czerwoną jarzębiną”.
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http://mnpe.pl/
http://mnpe.pl
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ZAJAZD ROWEROWY NAWSIE
w Bolęcinie

facebook.com/zajazdrowerowynawsie/

576 960 730

ul. Zakopiańska 2,
Bolęcin

biuro@zapieksy.com

Zajazd Rowerowy Nawsie w Bolęcinie to niezwykle 
popularne miejsce wśród rowerzystów, a zwałsz-
czamiłośników zapiekanek. Wnętrza przywodzą na 
myśl ciepły, otwarty dla gości dom. Piękną ozdobą 
dodającą klimatu, jest piec kaflowy wykonany przez 
bolęcińskiego zduna. Zajazd słynie z Bolęcińskich 
Zapieksów, ponoć najlepszych w okolicy. Mamy tu 
aż 22 rodzaje tych zapiekanek, wszystkie przygoto-
wywane są na bułkach na zakwasie, pochodzących 
z tradycyjnej piekarni. Ponadto zjecie tu domowe 
obiady, treściwe zupy, pierogi, mięsa, ryby, sałatki 
oraz ciasta i desery. Kupicie tu także przetwory do-
mowej roboty. Latem otwarty jest  ogród  z dzie-
siątkami stołów i leżaków, bo to naprawdę bardzo 
popularne miejsce!  Dmuchany zamek dla dziecioraz 
plenerowe kino to dodatkowe atrakcje zaplanowane 
po to, aby wracać tu po kolejną porcję pysznych 
zapiekanek.

https://www.facebook.com/zajazdrowerowynawsie/
http://facebook.com/zajazdrowerowynawsie/
mailto:biuro@zapieksy.com


drezynyregulice.pl

518 525 259

ul. Kolejowa 6
Regulice

biuro@drezynyregulice.pl

LOKALNA KOLEJ DREZYNOWA 
w Regulicach

Regulice to malutka miejscowość w odległości ok. 
35 km od Krakowa w pobliżu węzła autostradowego 
A4 Rudno/Kopuły Alvernia Planet. Na terenie obfi-
tującym w zieleń i geologiczne ciekawostki przygo-
towana została wyjątkowa atrakcja dla aktywnych 
turystów. Zwłaszcza turyści rowerowi mogą się 
przekonać, czy naprawdę mają mocne nogi! 4-oso-
bowe drezyny napędzane siłą mięśni nóg to do-
skonały pomysł na aktywną wycieczkę z rodziną 

lub grupą przyjaciół. Takich drezyn w ofercie jest 
aż 10, więc wybrać się może jednocześnie całkiem 
spora grupa turystów. Do wyboru są dwie trasy 7 
i 11,5 kilometrowa po torach linii kolejowej nr 103 
wybudowanej w 1899 roku.  Niezwykły przejazd 
w zielonym tunelu z drzew, z dala od zgiełku i huku 
samochodów jest możliwy w sezonie 7 dni w tygo-
dniu. Rezerwacje biletów wyłącznie on-line.
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http://www.drezynyregulice.pl/
http://drezynyregulice.pl
mailto:biuro@drezynyregulice.pl


Ciekawostka na trasie Oświęcim Kraków - przeprawa promowa w Okleśnej  – prom „Drogowiec” kursuje cały rok, ale planując wycieczkę warto spraw-
dzić czy na pewno. Przy wysokim stanie wody po bardzo intensywnych opadach deszczu prom, dla bezpieczeństwa, bywa wyłączony z ruchu.
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BOŻYBAR
w Kamieniu
Bożybar to punkt gastronomiczny zlokalizowany 
tuż przy Wiślanej Trasie Rowerowej w Kamieniu 
(mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Oświę-
cimiem a Krakowem). Restauracja oferuje bardzo 
różnorodne menu, od dań obiadowych z pysznymi 
zupami i sytymi drugimi daniami, przez pizzę po 
burgery. Największą specjalnością Bożybaru są jed-
nak podpłomyki podawane na wiele różnych sposo-
bów. Znajdziecie tu te tradycyjne wyrabiane na bazie 
wody, mąki i soli, ale i te ulepszone: na zakwasie, 
drożdżach albo na sodzie, czyli tzw. proziaki. Dla 
wszystkich bazą jest mąka pozyskiwana od lokal-
nego gospodarza — pszenna, owsiana, żytnia i sa-
mopsza. Także warzywa, sery i mięsa, które tworzą 
dodatki do podpłomyków, dostarczane są od mało-
polskich rolników. Podpłomyki zjecie tu z autorskim 
pesto o smaku bazyliowym, szpinakowym, roszpon-
kowym lub pietruszkowym i z masłem ziołowym. 
Proziaki serwowane są z grillowanymi warzywami, 
z burgerem lub jako spód pizzy. Na cokolwiek się 

facebook.com/bozybar.przycupnij

+48 600 676 529

ul. Piaski 19, 
Kamień

zdecydujecie, zawsze będzie naturalnie, ekologicz-
nie, smacznie i zdrowo.

https://www.facebook.com/bozybar.przycupnij/
http://facebook.com/bozybar.przycupnij


Małopolskie smaki

Przewodnik rowerowy

Zjeżdżając z położonej na sporym wzniesieniu 
miejscowości Kamień mijamy stopień wodny w Łą-
czanach. Stąd tylko kilka kilometrów dzieli nas od 
malowniczych terenów Doliny Karpia. Wyznaczono 
tam aż 86-kilometrowy Szlak Rowerowy Doliny Kar-
pia oraz kilkanaście innych, krótszych szlaków, które 
pozwolą dotrzeć do najciekawszych zakątków tego 
wyjątkowego regionu.

https://dolinakarpia.eu/wp-content/uploads/2021/05/KULINARIUM_MARKI_DK.pdf
https://dolinakarpia.eu/wp-content/uploads/2021/05/KULINARIUM_MARKI_DK.pdf
https://dolinakarpia.eu/wp-content/uploads/2019/11/Przewodnik_Rowerowy_Dolina_Karpia_2019_3.pdf
https://dolinakarpia.eu/wp-content/uploads/2019/11/Przewodnik_Rowerowy_Dolina_Karpia_2019_3.pdf
https://youtu.be/6o63JcTxLkA


Stawy w Graboszycach - trasa rowerowa biegnąca między stawami od zamku 
w Zatorze do zamku w Graboszycach.
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KAJAKI-NA-SKAWIE.PL
w Tomicach
Kajaki-na-skawie.pl to wypożyczalnia kajaków 
zlokalizowana w Tomicach, tuż koło Wadowic.  
Zarówno przepływająca przez region  Skawa, jak 
i Wisła są rzekami idealnymi na spływy kajakowe. 
Na rzece można się zrelaksować, złapać kontakt 
z naturą, ale i trochę zmęczyć! Płynąc Wisłą można 
się relaksować, za to na Skawie czekają nas by-
strza i różne niespodzianki wymagające refleksu 
i szybkiego działania. Spływy kajakowe to dosko-
nała atrakcja zarówno dla osób indywidualnych, 
rodzin, jak i większych grup. Firma posiada 30 
wysokiej jakości dwuosobowych kajaków tury-
stycznych (polietylenowe), można wybrać wiosła 
proste lub skrętne, , dostawki dla dzieci, kaski, 
wodoodporne worki oraz wodoodporne futerały 
na telefon i dokumenty. Obowiązkowo płynie się 
w kamizelkach asekuracyjnych. Firma organizuje 
także spływy na innych polskich rzekach. Każdy 
znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo prowadzona 
jest tu szkółka dla dzieci i młodzieży, gdzie uczy 

kajaki-na-skawie.pl

+48 608 093 166

Podlesie 9, 
Tomice

biuro@kajaki-na-skawie.pl

się podstaw kajakarstwa turystycznego. Wypo-
życzycie tu także rowery (20 sztuk). Warto przej-
rzeć mapy rowerowe, Ekomuzeum Dolina Karpia to 
dziesiątki kilometrów dobrze wytyczonych szlaków 
rowerowych, prowadzących do wyjątkowych przy-
rodniczo miejsc w regionie.

Quest rowerowy

http://Kajaki-na-Skawie.pl
http://Kajaki-na-skawie.pl
http://kajaki-na-skawie.pl/
http://kajaki-na-skawie.pl
mailto:biuro@kajaki-na-skawie.pl
https://dolinakarpia.eu/odkryj/szlakami-doliny-karpia-w-gminie-tomice/
https://dolinakarpia.eu/odkryj/szlakami-doliny-karpia-w-gminie-tomice/


it.wadowice.pl

33 873 23 65

ul. Kościelna 4, 
Wadowice

it.wadowice@msit.malopolska.pl.pl

CENTRUM INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ
w Wadowicach

Centrum Informacji Turystycznej w  Wado-
wicach położone jest przy ulicy Kościelnej, 
w  centrum miasta. Przemierzając okalające 
Wadowice trasy rowerowe, warto zajechać do 
rynku, by dowiedzieć się, co ciekawego można 
zobaczyć i  zrobić w  okolicy. Pracownicy cen-
trum opowiedzą o  mieście i  całym regionie, 
podpowiedzą, gdzie znajdują się najciekaw-
sze atrakcje, gdzie można zjeść lub przeno-
cować. Jak w każdym dobrym Centrum Infor-
macji Turystycznej dostaniecie tu darmowe 
mapy miasta i  informatory turystyczne w róż-

nych językach. Także informatory rowerowe. 
W  sprzedaży są przewodniki, również te wy-
dawane przez wadowicki CIT, oraz pamiątki. 
Można tu skorzystać z  czytelni podróżniczej, 
w której znajduje się ponad 200 pozycji (mapy, 
przewodniki, atlasy). W  CIT pożyczycie także 
rower. Ciekawą opcją jest też możliwość wy-
pożyczenia tabletu z  aplikacją multimedialną 
po Szlaku Karola Wojtyły. Centrum Informacji 
Turystycznej organizuje wiele imprez kultu-
ralnych — o  wszystkich opowiedzą wam pra-
cownicy.

Przejdź do wirtualnego spaceru
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https://www.it.wadowice.pl/
http://it.wadowice.pl
mailto:it.wadowice@msit.malopolska.pl.pl
https://youtu.be/fLLk7tBa4iM


260 261

Galicjanka to miejsce z tradycjami. Historia rodziny, 
która założyła pierwszą piekarnię o tej nazwie, roz-
poczyna się w 1922 r. w Stryszowie! Choć zawie-
rucha wojny i lat późniejszych sprawiła, że rodzina 
straciła to miejsce to od 1991, już w Wadowicach 
prowadzą kilka oddziałów tej piekarni i kawiarni 
z tradycjami. Na ulicy Zegadłowicza, niecały ki-
lometr od VeloSkawa, z dala od przepełnionego 
turystami rynku, można spróbować ich świetnych 
wyrobów. To piekarnia, kawiarnia, cukiernia, lo-
dziarnia i pub. Wybór jest więc szeroki. Od pysz-
nych kaw i herbat, przez napoje zimne, chrupiące 
bułki, ciasta i desery po ciepłe posiłki — naleśniki 
na słodko, kanapki, burgery, tortille czy też sałatki. 
Późną jesienią i zimą warto wpaść tu na rozgrze-
wające herbaty, zimowe kawy albo grzańca, także 
bezalkoholowego. Kawiarnia serwuje też specjalne 
zestawy śniadaniowe. Będąc w Wadowicach, nie 

GALICJANKA PIEKARNIA CUKIERNIA 
KAWIARNIA LODZIARNIA PUB
w Wadowicach

galicjanka.com

33 488 01 02

Zegadłowicza 30, 
Wadowice

poczta@galicjanka.com 

można zapomnieć o kremówce. Ten papieski przy-
smak znajdziecie także w Galicjance!

https://galicjanka-lekawica.business.site/
https://galicjanka.com/
http://galicjanka.com
mailto:poczta@galicjanka.com


Czekając na całościową inwestycję trasy VeloSkawa, już teraz można przejechać się krótkim, bo 
tylko 3 km, ale za to przepięknym odcinkiem od Wadowic do Zbywaczówki wzdłuż rzeki Skawy.

Czekając na całościową inwestycję trasy VeloSkawa, już teraz można przejechać się krótkim, bo 
tylko 3 km, ale za to przepięknym odcinkiem od Wadowic do Zbywaczówki wzdłuż rzeki Skawy.
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Galicjanka to nie tylko piekarnia, cukiernia, to  ka-
wiarnia z cyklicznie organizowanymi koncertami 
i wykładami o lokalnej historii. Położona w Łękawicy, 
na wzniesieniu nad Jeziorem Mucharskim  jest miej-
scem gdzie warto się zatrzymać, by wypić aroma-
tyczną kawę lub herbatę i zjeść coś słodkiego. A jest 
w czym wybierać! W stałej ofercie pyszne bezy, torty, 
serniki,  babeczki. Ale można też zjeść też coś na 
słono np. kanapkę z kurczakiem, sałatkę albo to-
sty. Małe co nieco można zabrać ze sobą na wynos 
i zjeść po kolejnych przejechanych kilometrach, na 
przykład nad brzegiem Jeziora Mucharskiego lub 
rzeki Skawy. 3,1 km od kawiarni znajduje się Dwór 
w Stryszawie.

GALICJANKA  
PIEKARNIA CUKIERNIA KAWIARNIA 
w Łękawicy

facebook.com/galicjanka.lekawica

+48 33 488 01 01

Łękawica 399  
Łękawica

baza@galicjanka.com

Zobacz Dwór w Stryszawie.

Przejdź do wirtualnego spaceru

https://www.facebook.com/galicjanka.lekawica/
http://facebook.com/galicjanka.lekawica
mailto:baza@galicjanka.com
https://youtu.be/GxbHIDdJKR4
https://youtu.be/GxbHIDdJKR4
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Cafe Pensjonat to niewielka eko-artystyczna ka-
wiarnia, powstała w 2008 roku w Lanckoronie. Mie-
ści się w dawnym budynku magistratu, w górnej 
pierzei Rynku. W menu oprócz różnych rodzajów 
kaw, herbat oraz słodkich wypieków serwowane są 
domowe zupy, dania sezonowe z lokalnych produk-
tów według własnych przepisów. Specjalnością są 
pierogi. Obiekt znajduje się na szlaku Małopolska 
Wieś Smakoszy oraz na Karpackim Szlaku Kulinar-
nym. Wystrój wnętrz jest bardzo oryginalny i przy-
tulny. Ściany kawiarni ozdobione są rysunkami 
z Galerii Lanckorońskiej Kazimierza Wiśniaka, wy-
bitnego scenografa teatralnego i malarza, współ-
założyciela krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. 
Jego prace ożywiają, wprawiają w stan radości 
i euforii, ilustrują lanckorońskie legendy i historie. 
Organizowane są tu koncerty, spotkania literackie 
i podróżnicze, warsztaty ekologiczne i kulinarne, 

CAFE PENSJONAT 
w Lanckoronie

www.cafepensjonat.pl

+48 33 876 34 01

Rynek 69, 
34-143 Lanckorona

 cafepensjonat@gmail.com

wydarzenia dla dzieci. Na miejscu można skorzy-
stać z map i przewodników po najbliższej okolicy.

https://www.cafepensjonat.pl/
http://www.cafepensjonat.pl
mailto:cafepensjonat%40gmail.com?subject=
mailto:cafepensjonat%40gmail.com?subject=
mailto:cafepensjonat@gmail.com


Stacja Muzeum Czernichów Główny to miejsce za-
projektowane od podstaw przez pasjonatów kolei. 
Jadąc Wiślaną Trasą Rowerową/VeloMetropolis, trze-
ba przedostać się przez Wisłę promem Czernichów-
Brzeźnica, i  jechać w  stronę Czernichowa niecały 
kilometr . Dotrzemy do miejsca, w którym można zoba-
czyć lokomotywy, wagony i inne urządzenia związane 
z kolejnictwem, a także odpocząć w krytych strzechą 
altanach. Dla osób indywidualnych muzeum otwarte 
jest w niektóre weekendy, choć rowerzysta otrzyma 

tam pomoc codziennie (jeśli nikogo nie ma, należy 
dzwonić). Na Fanpage’u FB Stacji udostępniane są 
informacje o  aktualnych imprezach. Wizytę warto 
zarezerwować. Dla grup zorganizowanych (10-25 os.) 
przygotowano specjalne programy zwiedzania z do-
datkowymi atrakcjami integracyjnymi i możliwością 
rozpalenia ogniska/grilla. Ciekawe zajęcia edukacyjne 
znajdą tu grupy szkolne — szczególnie te przyjeżdża-
jące rowerami!

STACJA MUZEUM  
CZERNICHÓW GŁÓWNY
w Czernichowie

ostatniakolejka.pl

+48 664 087 700

Wiślana 3, 
32-070 Czernichów

biuro@ostatniakolejka.pl
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http://www.ostatniakolejka.pl/
http://ostatniakolejka.pl
mailto:biuro@ostatniakolejka.pl


Trasa rowerowa wzdłuż Kanału Łączany – Skawina

Obejrzyj film z okolicy

Quest kajakowy

https://www.gminaskawina.pl/assets/skawina/media/files/d19d118f-f160-4fe3-951b-9d5d7c0a6949/03-warto-zobaczyc-1-0-small.mp4
https://www.gminaskawina.pl/assets/skawina/media/files/d19d118f-f160-4fe3-951b-9d5d7c0a6949/03-warto-zobaczyc-1-0-small.mp4
https://dolinakarpia.eu/wp-content/uploads/2021/07/Quest_Wi%C5%9Blanym_szlakiem_galar%C3%B3w_wyprawa_kajakowa_Dolina_Karpia.pdf
https://dolinakarpia.eu/wp-content/uploads/2021/07/Quest_Wi%C5%9Blanym_szlakiem_galar%C3%B3w_wyprawa_kajakowa_Dolina_Karpia.pdf
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LIVE-BOOK CAFE
w Skawinie

facebook.com/livebookcafe

12 276 25 71

W. Sikorskiego 18,
Skawina

kawiarnia@livebookcafe.pl

Kawiarnia LIVE-BOOK Cafe to miejsce, które poko-
chają mole książkowe i miłośnicy kawy! Rowerzy-
ści też. Kawiarnia znajduje się w budynku Biblioteki 
Publicznej w  Skawinie, bezpośrednio przy sta-
cji PKP. Do Wiślanej Trasy Rowerowej stąd to 3,5 
km. W przytulnych wnętrzach można wypić aro-
matyczną kawę i zatopić się w ulubionej lekturze. 
Wybór jest spory — wszak obok mamy bibliotekę, 
dostępny jest także duży wybór prasy. Jeśli cho-
dzi o menu, to też jest bogate. Prócz kilku rodzajów 
kawy mamy w nim jeszcze więcej rodzajów herbaty, 
w tym aromatyczną herbatę zimową, gorącą cze-
koladę, kawę i herbatę mrożoną, koktajle, smoothie, 
soki, lody, różnorodne ciasta i desery, a także wy-
trawne przekąski: bułki, panini, tortille, sałatki i tosty. 
Posiłek i napój można wziąć ze sobą na wynos, by 
posilić się na trasie. W kawiarni odbywają się także 
koncerty oraz mini imprezy.

https://www.facebook.com/livebookcafe/
http://facebook.com/livebookcafe
mailto:kawiarnia@livebookcafe.pl


274 275

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
w Skawinie

biblioteka-skawina.pl

12 276 25 71

W. Sikorskiego 18,
Skawina

biblioteka.glowna@biblioteka-skawina.pl

Biblioteka Publiczna w Skawinie to prawdziwa In-
stytucja Kultury. Jak w klasycznej bibliotece, można 
wypożyczyć tu książki, te papierowe jak i audiobo-
oki. Można też wypożyczyć także gry planszowe. 
Zbiory są bardzo zróżnicowane. Znajdą tu coś 
dla siebie zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, ci, 
którzy szukają wsparcia w nauce, rozwijają swoje 
hobby lub szukają czegoś lekkiego, idealnego na 
wieczorny relaks. Wszystko to jest oczywiście dar-
mowe. Biblioteka organizuje także imprezy oko-
licznościowe, koncerty, wystawy, realizuje zajęcia 
dla seniorów i dzieci.  Można tu wypożyczyć także 
książkę z dostawą do paczkomatu! Jedyny waru-
nek jest taki, że paczkomat musi znajdować się na 
terenie Gminy Skawina. A seniorzy i osoby starsze 
mogą telefonicznie poprosić o dostarczenie książek 
do domu. Przy bibliotece funkcjonuje mały sklepik, 
w którym kupicie np. mapy i przewodniki. W tym 
samym budynku jest  kawiarnia LIVE-BOOK Cafe.

https://biblioteka-skawina.pl/
http://biblioteka-skawina.pl
mailto:biblioteka.glowna@biblioteka-skawina.pl
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HOTEL*** DWOREK SKAWIŃSKI
w Skawinie

dworek-skawinski.pl

12 276 03 45

Marka Kublińskiego 4, 
Skawina

recepcja@dworek-skawinski.pl

Położony zaledwie 400 m od Rynku w Skawinie i 700 
m od stacji kolejowej Dworek Skawiński będzie ide-
alną bazą do zwiedzania okolicznych atrakcji. Ska-
wina jest doskonale skomunikowana z Krakowem, 
a do Rynku Głównego rowerzyści dojadą wygodnie 
Wiślaną Trasą Rowerową – to tylko 15 km. Dodat-
kowo w gminie Skawina wybudowano nową trasę 
rowerową wzdłuż Kanału Łączańskiego, która już 
teraz cieszy się dużą popularnością, dlatego warto 
zaplanować tu wycieczkę rowerową.  Hotel posiada 
42 pokoje 1, 2 i 3-osobowe, w tym dwa apartamenty 
i dwa pokoje exclusive. Wszystkie umeblowane są 
w klasycznym stylu, posiadają łazienki, telewizory, 
biurka, dostęp do Wi-Fi. Posiłki zjecie w Restauracji 
Aria, z której okien rozpościera się widok na piękny 
Park Miejski. Serwowana jest tu kuchnia polska 
i europejska z regionalnymi smakami. W hotelu do-
stępna jest też sauna i siłownia. Dla dzieci w ogro-
dzie znajduje się plac zabaw. Hotel posiada zaplecze 

konferencyjne, organizowane są tu także wesela 
i wiele innych imprez. Obiekt akceptuje zwierzęta. 
Warto zajrzeć na stronę internetową dworku — znaj-
dziecie tam promocyjne pakiety na różne poru roku.

http://www.dworek-skawinski.pl/
http://dworek-skawinski.pl
mailto:recepcja@dworek-skawinski.pl


Opactwo Benedyktynów w Tyńcu – najstarszy klasztor w Polsce 

Przejdź do wirtualnego spaceru

https://www.youtube.com/watch?v=42ucKuwq0Gg&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=125
https://www.youtube.com/watch?v=42ucKuwq0Gg&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=125
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KOLNA
w Krakowie

kolna.pl

12 252 40 59

ul. Kolna 2,
Kraków

marketing@kolna.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie 
położony jest bezpośrednio przy Wiślanej Trasie 
Rowerowej we wschodniej części Krakowa. Do 
Wawelu w jedną, a do Tyńca w drugą stronę rowe-
rzyści dotrą bezpiecznie po trasie poprowadzonej 
po walach przeciwpowodziowych.  Obiekt oferuje 
komfortowy nocleg w 53 klimatyzowanych poko-
jach. Turyści  szukający obiektu z wieloma atrak-
cjami i udogodnieniami będą usatysfakcjonowani. 
Jest tu bardzo bogate zaplecze sportowe, siłownia, 
hala sportowa, kryty basen oraz saunarium. Z tego 
powodu obiekt służy za zaplecze sportowe licznych 
drużyn startujących w zawodach krajowych i mię-
dzynarodowych odbywających się w Krakowie. Dla 
lubiących mocne wrażenia i adrenalinę obiekt za-
pewnia zabawę na torze do kajakarstwa górskiego, 
gdzie można spróbować raftingu. Często organizo-
wane są tam zawody o wysokiej randze, ale nawet 
treningi członków klubów sportowcy wyglądają 

wyjątkowo spektakularnie. W ofercie obiektu jest 
także restauracja, lunch bar i kawiarnia.

https://kolna.pl/
http://kolna.pl
mailto:marketing@kolna.pl


Wiślana Trasa Rowerowa w okolicy Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego. W tle Klasztor oo. Kamedułów na Bielanach.

Przejdź do wirtualnego spaceru

https://youtu.be/I1u-d7SfS8c
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WINNICA SREBRNA GÓRA
w Krakowie

winnicasrebrnagora.pl

507 123 895

Aleja Wędrowników 2,
30-348 Kraków

pr@winnicasrebrnagora.pl

Jadąc Wiślaną Trasą Rowerową na wschód od Kra-
kowa po prawej stronie, tuż za Wisłą, zobaczymy 
najpierw wyeksponowany charakterystyczny budy-
nek zamku Przegorzały, potem zabudowania klasz-
toru Kamedułów, a zaraz potem zielone połacie 
jednej z największych winnic w Polsce  - Winnicy 
Srebrna Góra. Na 26 hektarach rosną przeróżne od-
miany winorośli, z których jest wytwarzanych kilka-
dziesiąt tysięcy butelek wina rocznie. W tym młode 
wino tzw. świętomarcińskie, którego coroczna de-
gustacja jest już stałym punktem w kalendarzu 
miłośników tego szlachetnego trunku. Wyroby tej 
winnicy można bez problemu dostać w wielu punk-
tach sprzedaży. Dla chętnych zapoznania się z pro-
cesem uprawy i wytwarzania wina organizowane są 
degustacje i prelekcje. Jednorazowo oprowadzane 
są grupy nawet do 50 osób. To wyjątkowe miejsce, 
gdzie po kilku stuleciach uprawa winorośli ponow-
nie zagościła w krakowskim krajobrazie. Warto tu 
zajrzeć również dla widoków, jakie rozpościerają się 

ze wzgórza. Panorama rozpościerająca się z tego 
miejsca jest przepiękna, a przy dobrych warunkach 
pogodowych można obserwować nawet szczyty 
Tatr.

https://winnicasrebrnagora.pl/
https://winnicasrebrnagora.pl/
http://winnicasrebrnagora.pl
mailto:pr%40winnicasrebrnagora.pl?subject=
mailto:pr%40winnicasrebrnagora.pl?subject=pr%40winnicasrebrnagora.pl
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GAMESCAPE – ESCAPE ROOM
w Krakowie

gamescape.pl

664 999 189

ul. Tadeusza Kościuszki 74/U2,
30-348 Kraków

hello@gameescape.pl

Kraków to nie tylko zabytki, muzea, zamki, pomniki 
oraz klimatyczny rynek. Kraków to także miejsce, 
w którym możesz dać się ponieść endorfinom i ad-
renalinie za sprawą Escape Room – GAMESCAPE. 
Na Salwatorze, niecały kilometr od Mostu Dębnic-
kiego i Wiślanej Trasy Rowerowej, otwarto profe-
sjonalny escape room. Odwiedzający mogą wcielić 
się w rolę tajnych agentów lub piratów, nie brakuje 
również opcji dla młodszych klientów. Gry dostępne 
są w języku angielskim dla turystów zza granicy. 
Poza tradycyjną grą organizatorzy oferują także 
rozgrywkę wirtualną oraz gry miejskie. W ofercie 
są animacje imprez integracyjnych, urodzinowych, 
wieczorów panieńskich.

https://gamescape.pl/
https://gamescape.pl/
http://gamescape.pl
mailto:hello%40gameescape.pl?subject=
mailto:winnica%40winnicasrebrnagora.pl?subject=
mailto:hello@gameescape.pl
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HOTEL* DAISY
w Krakowie

hotel.jrp.pl

12 425 27 97

ul. Morelowa 26a,
Kraków

hotel@jrp.pl

Hotel* Daisy położony jest w spokojnej dzielnicy Kra-
kowa, z dala od ruchliwego centrum. Otaczają go 
domy jednorodzinne. Tylko kilkaset metrów dzieli go-
ściod atrakcji zachodniej części Krakowa położnych 
w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym takich 
jak Zoo, Kopiec Kościuszki, Kopiec Piłsudskiego, Za-
lew Zakrzówek oraz Opactwo w Tyńcu. Do historycz-
nego centrum mamy około 6 km. Hotel dysponuje 
pokojami 2 i 3-osobowymi w standardzie budżet 
oraz superior. Pokoje wyposażone są w łóżko, tele-
wizor, dostęp do Internetu oraz łazienkę z pryszni-
cem. Wszystkie utrzymane są w jasnych, ciepłych 
barwach. W hotelu znajduje się restauracja, w któ-
rej serwowane są śniadania, w ciepłe dni posiłki 
można zjeść w przytulnym ogródku. Goście mogą 
relaksować się w saunie fińskiej, łaźni parowej lub 
w dużej wannie z hydromasażem. Dostępny jest też 
kryty basen, a w sezonie zimowym lodowisko z wy-
pożyczalnią łyżew. W hotelu działa wypożyczalnia 
rowerów klasycznych i elektrycznych, przygotowano 

też propozycje gotowych wycieczek rowerowych po 
najbliższej, zielonej okolicy.

https://hotel.jrp.pl/
http://hotel.jrp.pl
mailto:hotel@jrp.pl
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MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA 
PAWŁA II KRAKÓW - BALICE SP. Z O.O.
w Krakowie

krakowairport.pl

12 295 58 00, 12
639 39 89, 12
341 39 89

A może by tak przesiąść się z roweru na... samolot? 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II 
Kraków - Balice to jednak nie tylko loty, choć to 
oczywiście główna funkcja tego obiektu. Na lotni-
sku znajdują się sklepy, restauracje i punkty róż-
nych placówek. Rowerem można dotrzeć np.  na 
imprezy i konferencje w mieszczącym się tu cen-
trum konferencyjnym. Dla pasjonatów lotnictwa  
atrakcją jest oczywiście punkt widokowy. Ale mało 
kto wie, że przy lotnisku zorganizowano Centrum 
Edukacji Lotniczej unikatowy ośrodek przybliżający 
zasady funkcjonowania lotniska oraz jego organiza-
cję. Organizowane są tam ciekawe zajęcia dla grup 

— zarówno szkół, dorosłych jak i seniorów. Osoby 
indywidualne mogą wziąć udział w grze „Enter 
Room” (pokonując ścieżkę pasażera i rozwiązując 
zagadki, docieramy do kokpitu pilota). Z lotniska do 
centrum Krakowa regularnie kursują pociągi linii 

SKA1, którymi można wygodnie przetransportować 
rowery.

ul. Kpt. M. Medweckiego 1
Balice

http://www.krakowairport.pl/pl/
http://krakowairport.pl


292 293

WINNICA GOJA
w Burowie

www.winnicagoja.pl

501 210 397

Burów 98
32-083 Balice

poczta@winnicagoja.pl

Na skraju Ojcowskiego Parku Narodowego w Smar-
dzowicach w 2011 roku założono Winnicę Goja. 
Owoce są zbierane i  selekcjonowane ręcznie 
w trosce o najwyższą jakość finalnego produktu. 
Fizyczna produkcja trunków oraz sprzedaż w firmo-
wym sklepie odbywa się w innej lokalizacji, w Buro-
wie w gminie Zabierzów. Organizowane degustacje 
zawierają wykład o uprawie winorośli i produkcji 
wina oraz przekąski na bazie tradycyjnych produk-
tów. W winnicy jest prowadzona szkółka sadzonek, 
które można kupić wraz w odpowiednim certyfi-
katem. Wszystkim zainteresowanym winiarstwem 
i uprawą winorośli gospodarze oferują możliwość 
sezonowych prac na winnicy, zajęć przy pielęgnacji 
winorośli oraz przy zbiorze owoców. To wspaniały 
sposób na spędzenie czasu i zdobycie nowych 
doświadczeń.

http://winnicagoja.pl
http://winnicagoja.pl
https://www.winnicagoja.pl/
http://www.winnicagoja.pl
mailto:poczta%40winnicagoja.pl?subject=
mailto:winnica%40winnicasrebrnagora.pl?subject=
mailto:poczta%40winnicagoja.pl?subject=
mailto:?subject=
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Kamienny Kwiatek to mała Galeria Sztuki 
po łożona niedaleko Puszczy Dulowskiej 
i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Od Zamku 
Tenczyn w Rudnie to zaledwie 9 km leśnymi ścież-
kami i lokalnymi drogami. 

W galerii prezentowane są prace Dagmary Kwia-
tek, właścicielki, oraz kilku innych artystów, za-
równo lokalnych jak i różnorodnych gości. Można 
tutaj  porozmawiać o sztuce, a także nabyć obraz - 
właściciele pomogą wybrać ten idealny. Dostępne 
są także małe pamiątki związaną ze sztuką. Po-
nadto w Galerii organizowane są wystawy foto-
grafii,  a dla szkół i przedszkoli przeprowadzane 
są warsztaty rozwijające umiejętności plastyczne 
oraz wiedzę z zakresu sztuki. 

Galeria jest otwarta niemal zawsze, jednak 
warto zadzwonić, nawet chwilę przed wizytą, 
by się zapowiedzieć. Wstęp jest bezpłatny, 

a informacje o aktualnych wystawach znajdują się 
na fanpage’u galerii.

GALERIA SZTUKI KAMIENNY KWIATEK 
w Nawojowej Górze

kamiennykwiatek.weebly.com

+48 608 373 807

ul. Gwoździec 35 
Nawojowa Góra

kamiennykwiatek@wp.pl

https://kamiennykwiatek.weebly.com/
http://kamiennykwiatek.weebly.com
mailto:kamiennykwiatek@wp.pl


Dojazd do Krakowa od zachodniej strony biegnie 
częściowo po wałach, częściowo w ruchu ogólnym.
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Restauracji Olimp to szybkie, ale smaczne, świeże,  
jedzenie. Jeden z punktów tej sieci restauracji 
znajduje się na południowym wschodzie Krakowa, 
w biurowcu Green oddalonym około 3,5 km od 
WTR/VeloMetropolis. W menu znajdują się potrawy 
kuchni polskiej i europejskiej z elementami kuchni 
światowej i daniami sezonowymi. Codziennie znaj-
dziemy tam inne potrawy. Wszystkie z nich można 
kupić na wagę, ale zawsze płacimy jedną cenę 
za każde 100 g. Można więc skomponować swój 
własny, unikatowy zestaw, odpowiedniej wielko-
ści, z ulubionymi składnikami. Do zestawu można 
dokupić zupę, napój oraz deser. Wszystko przygo-
towane jest na bieżąco i na miejscu, jest więc nie 
tylko smaczne, ale i świeże. Dzięki temu, że wy-
bieramy z gotowych już potraw, posiłek dostajemy 
natychmiast. Pozostaje tylko usiąść i jeść. Każda 
potrawa jest też pakowana na wynos, rowerzysta 
może więc wziąć ze sobą obiad w trasę.

RESTAURACJA OLIMP
Biurowiec Green

olimprest.pl

+48 12 312 06 60

Czerwone Maki 84
Kraków

green@olimprest.pl

https://www.olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-green-office
http://olimprest.pl
mailto:green@olimprest.pl
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HOTEL*** VISTULA
w Krakowie

hotelvistula.pl

12 429 93 75

Księcia Józefa 24A,
Kraków

hotel@hotelvistula.pl

Hotel*** Vistula położony jest nad samym brzegiem 
Wisły, na skraju Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajo-
brazowego. Od centrum miasta dzielą go zaledwie 
4 km, choć tej bliskości tu nie czuć. Obiekt otacza 
duży, zielony ogród zapewniający gościom sporą 
dawkę kontaktu z naturą i ciszę. Hotel*** Vistula to 
też jedyny krakowski hotel posiadający własną przy-
stań. W sąsiedztwie działa Kolejowy Klub Wodny 
1929. Stwarza to wiele możliwości do spędzania 
wolnego czasu i rekreacji. Można tu na przykład wy-
pożyczyć kajaki i obejrzeć centrum Krakowa i Wawel 
z innej perspektwy. Hotel dysponuje 24 pokojami 1, 
2 i 3-osobowymi, w których łącznie zmieści się 56 
osób. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, 
Wi-Fi, telewizję oraz radio. Hotelowa restauracja ser-
wuje pyszne posiłki, które możecie zjeść na tarasie 
z widokiem na Wisłę. Dla gości przygotowano też 
kącik turystyczny z informacjami o mieście i wyda-
rzeniach. W sezonie letnim działa tu wypożyczal-
nia rowerowa, wystarczy przejechać Wisłę mostem 

Zwierzynieckim i znajdziemy sie na Wiślanej Trasie 
Rowerowej. Przy hotelu znajduje się też przystanek 
tramwaju wodnego — można w ten sposób dotrzeć 
na Stare Miasto lub do Tyńca.

https://www.hotelvistula.pl/
http://hotelvistula.pl
mailto:hotel@hotelvistula.pl
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Położona zaledwie 750 m od WTR/VeloMetropolis 
restauracja Olimp będzie idealnym miejscem na 
obiad (lub inny posiłek) dla rowerzystów przemie-
rzających krakowski odcinek tej trasy. Restaura-
cja znajduje się w biurowcu BIG tuż obok terenów 
zielonych Zakrzówek. Jest to miejsce z jedzeniem 
na wagę, każdy bierze dowolną ilość danej po-
trawy i komponuje ją z samodzielnie wybranymi 
dodatkami. Płacimy tą samą cenę za każde 100 g 
jedzenia. Na potrawy nie czeka się długo, ponieważ 
wszystko jest już przygotowane. Wystarczy wziąć 
i można cieszyć się pysznym posiłkiem. Potrawy 
są różnorodne, pochodzą z kuchni polskiej i euro-
pejskiej, często można natrafić na przysmaki se-
zonowe. Menu zmienia się codziennie. Wszystko 
przygotowywane jest na miejscu. Można tu kupić 
także różnorodne napoje oraz desery.

RESTAURACJA OLIMP
Biurowiec BIG

olimprest.pl

+48 573 005 637

ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 3 
Kraków

big@olimprest.pl

https://www.olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-biurowiec-big
http://olimprest.pl
mailto:big@olimprest.pl
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RESTAURACJA OLIMP
Galeria Handlowa Zakopianka
Restauracja w Galerii Zakopianka na południu Kra-
kowa, ok. 4 km od WTR/VeloMetropolis typu fast 
casual dining oferuje różnorodne potrawy na wagę. 
Klient wybiera, co chce zjeść i w jakiej ilości. Może 
połączyć kilka różnych dań w jedno, a płaci tę samą 
cenę za każde 100 g jedzenia, które znajdzie się na 
talerzu. Do tego można dobrać zupy, napoje i de-
sery. Potrawy pochodzą z kuchni polskiej i europej-
skiej. Często w menu można znaleźć też elementy 
kuchni światowej i dania sezonowe. Wszystkie po-
trawy przygotowywane są na bieżąco, na miejscu. 
Można tu więc zjeść świeży, ale szybko podany 
i sycący posiłek. Lokalizacja w centrum handlo-
wym pozwala na połączenie przerwy obiadowej 
z szybkimi zakupami.

olimprest.pl

+48 12 660 94 87

Zakopiańska 62
Kraków

zakopianka@olimprest.pl

https://www.olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-ch-zakopianka
http://olimprest.pl
mailto:zakopianka@olimprest.pl
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NARTYROWERYKRAKÓW.PL to sklep, w którym 
znajdziecie różnorodny sprzęt sportowy zarówno 
na lato jak i na zimę. Sklep zlokalizowany jest bez-
pośrednio przy Wiślanej Trasie Rowerowej, przy 
moście Dębnickim na prawym brzegu Wisły.  To 
idealna lokalizacja, żeby rozpocząć swoją rowe-
rową wycieczkę po Krakowie i okolicy. Wawel wi-
dać jak na dłoni, dalej Kazimierz i słynna rowerowa 
kładka o. Bernatka, a w drugą stronę wygodna 
trasa po wałach aż do samego Tyńca. W części 
przeznaczonej dla rowerzystów znajdziecie bogaty 
wybór rowerów, także rowerów elektrycznych oraz 
rowerków biegowych dla dzieci. Ponadto kupicie tu 
wszelkie niezbędne części, akcesoria oraz gadżety 
rowerowe. Sklep oferuje także sprzedaż odzieży 
sportowej, masek antysmogowych oraz hulajnóg 
elektrycznych. Przy punkcie funkcjonuje serwis 
rowerowy oraz samoobsługowa stacja z narzę-
dziami. Fachowa obsługa pomoże wybrać najlep-
szy sprzęt, idealnie dobrany do potrzeb klienta oraz 

NARTY ROWERY KRAKOW
w Krakowie

nartyrowerykrakow.pl

514 279 356

Madalińskiego 1, 
Kraków

sklep@nartyrowerykraków.pl

akcesoria, a pracownicy serwisu zadbają o każdy 
rower, naprawią usterki lub dokonają przeglądu.

http://W.PL
http://nartyrowerykrakow.pl/
http://nartyrowerykrakow.pl
mailto:sklep%40nartyrowerykrak%C3%B3w.pl?subject=
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APARTAMENTY ARGO
w Krakowie

apartamenty-argo.business.site

605 538 439

Goetla 25,
Kraków

apartamentyargo@gmail.com

Apartamenty Argo znajdują się 700 m od rekreacyj-
nych terenów Błoń Krakowskich i Parku Jordana., 
Do Wiślanej Trasy Rowerowej jest stąd 2,5 km, a do 
Starego Miasta i Wawelu nieco ponad 3 km. Obiekt 
dysponuje pięcioma 4 i 5-osobowymi apartamen-
tami z sypialniami, łazienkami i częścią wypo-
czynkową. Goście mają dostęp do tarasu, ogrodu, 
wspólnej, dobrze wyposażonej kuchni (zmywarka, 
lodówka, ekspres do kawy, czajnik, kuchenka, na-
czynia), salonu.. Wnętrza apartamentów są bardzo 
przytulne, niemalże domowe. Na terenie obiektu 
znajduje się też prywatny parking i darmowe Wi-Fi.

https://apartamenty-argo.business.site/
mailto:apartamentyargo@gmail.com


310 311

WINNICA NAD PRĄDNIKIEM
w Prądniku Korzkiewskim

agro-mlyn.pl

606 404 704

ul. Ojcowska 74
32-089 Prądnik Korzkiewski

agro.mlyn@poczta.fm

Winnica Nad Prądnikiem to malutka winnica, wła-
ściwie dodatek do gospodarstwa Agroturystycz-
nego We Młynie położonego nad Prądnikiem 
w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ko-
niecznie trzeba tu zajechać przemierzając dolinę 
Prądnika na rowerze. Właściciele od lat rozwijają 
swoją ofertę i robią to z sukcesem. Własne warzywa, 
owoce, przetwory, domowy chleb, jaja od szczęśli-
wych kur, miody z własnej pasieki i ręcznie wyra-
biane świece, od 2011 uzupełnione są o smaczne 
wina białe i różowe oraz miody pitne. Część z tych 
pyszności dostępna jest do kupienia na miejscu 
pod marką lokalną Spiżarnia „We Młynie”. Dla chęt-
nych do pozostania na dłuży pobyt przygotowano 4 
pokoje, łącznie obiekt może pomieścić 12-15 osób. 
Do dyspozycji jest w pełni wyposażona kuchnia 
i salon. Wokół domu jest piękna łąka, a bardzo duży 
plac do biesiadowania udostępniany jest również 
dla grup zorganizowanych na różnego rodzaju jed-
nodniowe spotkania okolicznościowe.  

https://agro-mlyn.pl/
https://agro-mlyn.pl/
http://agro-mlyn.pl
mailto:agro.mlyn%40poczta.fm?subject=
mailto:agro.mlyn@poczta.fm
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WINNICA SŁOŃCE I WIATR
w Świńczowie

www.slonceiwiatr.pl

882 729 486

Świńczów 69
32-043 Skała

info@slonceiwiatr.pl

Winnica Słońce i Wiatr to rodzinne przedsięwzięcie, 
które rozwijało się stopniowo od 2011 roku. Obec-
nie tworzą ją trzy oddzielne działki w Smardzowi-
cach, Szczodrkowicach i Iwanowicach w gminie 
Skała, na północ od Krakowa o łącznej powierzchni 
2 hektarów. Bezpośrednie sąsiedztwo z Ojcowskim 
Parkiem Narodowym zmobilizowało właściciel do 
wyboru odmian winorośli odpornych na grzyby, 
dzięki czemu opryski są zredukowane do minimum,  
a głównym nawozem jest obornik. To dzięki takim 
metodom uprawy gospodarstwo posiada certyfikat 
upraw ekologicznych. Wina z winnicy sprzedawane 
są przez cały rok, w tym również w sklepie interne-
towym. Cykliczne degustacje organizowane przez 
właścicieli uzupełnianie są o sery wyprodukowane 
przez lokalnych hodowców.

https://www.slonceiwiatr.pl/
https://www.slonceiwiatr.pl/
http://www.slonceiwiatr.pl
mailto:info%40slonceiwiatr.pl?subject=
mailto:info%40slonceiwiatr.pl?subject=
mailto:info@slonceiwiatr.pl
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WINNICA KROKOSZÓWKA GÓRSKA
w Smardzowicach

www.krokoszowka-gorska.pl

501 210 873

ul. Spacerowa 7
32-077 Smardzowice

poczta@krokoszowka-gorska.pl

Winnica Krokoszówka Górska to jedna z pierw-
szych winnic założonych w Smardzowicach na 
południowych stokach graniczących z Ojcowskim 
Parkiem Narodowym. Od 2005 roku uprawa wino-
rośli bardzo dobrze się rozwinęła, produkowanych 
jest wiele odmian wina, które zdobywają liczne 
nagrody na krajowych i międzynarodowych kon-
kursach. Właściciele chętnie dzielą się zdobytym 
doświadczeniem, prowadzą certyfikowaną szkółkę 
sadzonek oraz całoroczny praktyczny kurs uprawy 
winorośli. Kompleksowo pomagają w zakładaniu 
nowych winnic. Fani nowych odmian win jak i cie-
kawostek dotyczących uprawy tych wymagających 
roślin mogą zwiedzać winnicę podczas organizo-
wanych prelekcji i degustacji, a także brać udział 
w innych wydarzeniach związanych z prowadze-
niem winnicy.

https://www.krokoszowka-gorska.pl/
http://www.krokoszowka-gorska.pl
mailto:poczta%40krokoszowka-gorska.pl?subject=
mailto:poczta%40krokoszowka-gorska.pl?subject=
mailto:poczta@krokoszowka-gorska.pl
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WINNICA NOVI 
w Cianowicach Dużych

facebook.com/WinnicaNovi

500 050 224

ul. Szkolna 38,
32-043 Cianowice Duże

biuro@winnicanovi.pl

Winnica Novi to niedawno założona winnica, bo 
dopiero w 2018 roku, ale już po 3 latach mogła 
pochwalić się niemałą produkcją. Położona w otu-
linie Ojcowskiego Parku Narodowego, w sąsiedz-
twie odrestaurowanego XIX pałacu Dobieckich 
w Cianowicach to ciekawe miejsce na mapie dla 
fanów enoturystyki. Wszystko jest tu zorganizo-
wane nowocześnie i z rozmachem. Winorośle wraz 
ze wspaniałymi, rzadko spotykanymi odmianami 
hybrydowymi rosną na obszarze trzech hektarów. 
Winnica oferuje następujące wina: Solaris, Musca-
ris, Cuvee Blanc, Cuvee Verde i Pet-Nat oraz wino 
Katharina, które stworzono by oddać hołd mamie 
właścicieli, pomysłodawczyni winnicy. Na wspo-
mnianym obszarze znajduje się także: winiarnia, 
laboratorium, magazyny, sklep oraz miejsca noc-
legowe. W sezonie letnim można spędzić tam czas 
na wiele sposobów: biorąc udział w koncertach, 
wspólnych winobraniach czy degustacjach. Wina 

można spotkać w kilku krakowskich restauracjach. 
Dla lubiących ciekawostki uwaga – produkowane 
tu wina posiadają certyfikat win wegańskich. O co 
chodzi? Tą zagadkę wyjaśnią właściciele…

https://www.facebook.com/WinnicaNovi
http://facebook.com/WinnicaNovi
mailto:biuro%40winnicanovi.pl?subject=
mailto:biuro%40winnicanovi.pl?subject=biuro%40winnicanovi.pl
mailto:biuro@winnicanovi.pl


Przewodnik rowerowy

Małopolskie smaki

https://narowery.visitmalopolska.pl/documents/36564/2235057/Ma%C5%82opolski+Szlak+Winny.pdf/2ca762bb-99aa-486d-8937-48a241141f46
https://narowery.visitmalopolska.pl/documents/36564/2235057/Ma%C5%82opolski+Szlak+Winny.pdf/2ca762bb-99aa-486d-8937-48a241141f46
https://narowery.visitmalopolska.pl/documents/36564/2235057/Ma%C5%82opolski+Szlak+Winny.pdf/2ca762bb-99aa-486d-8937-48a241141f46
https://www.youtube.com/watch?v=kWNnrQlS_KY
https://www.youtube.com/watch?v=kWNnrQlS_KY
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WINNICA AMONIT 
w Cianowicach Dużych

winnicaamonit.pl

665 749 144

Aleja Parkowa 41, 
32-043 Cianowice Duże

winnica.amonit@gmail.com

Winnica Amonit w Cianowicach to bardzo mała 
winnica, która na początku powstała właściwie 
jako przydomowy eksperyment. Efekty uprawy 
okazały się tak dobre, że pomysł na winnicę rozwi-
nął się. Wina produkowane na początku w niewiel-
kiej skali, były prezentowane wyłącznie podczas 
lokalnych degustacji oraz spotkań z koneserami. 
Od razu spotkały się  z pozytywnym odbiorem, co 
tylko zachęciło właścicieli do dalszego działania. 
Od 2018 roku produkty z tej winnicy dostępne są 
szerszemu odbiorcy, można je kupić zarówno na 
miejscu jak i w zaprzyjaźnionych restauracjach.
Właściciele zapraszają nie tylko na standardowe 
oprowadzanie po winnicy  i winiarni oraz degu-
stacje, które są dopełnianie własnymi produktami 
wędliniarskimi,  których produkcję również tu zor-
ganizowano w ramach gospodarstwa ekologicz-
nego. Na terenie winnicy można zorganizować 
zamknięte spotkania, klimatyczne wieczory przy 

ognisku w większym gronie znajomych. Szczegóły 
zawsze do indywidualnego do ustalenia.

http://winnicaamonit.pl/
http://winnicaamonit.pl/
http://winnicaamonit.pl
mailto:winnica.amonit%40gmail.com?subject=
mailto:winnica.amonit@gmail.com
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WINNICA ZAGARDLE 
w Szczodrkowicach

winnicazagardle.pl

696 065 921

Szczodrkowice 235,
32-043 Skała

poczta@winnicazagardle.pl

We wsi Szczodrkowice, 6 kilometrów na wschód 
od Ojcowskiego Parku Narodowego założono ro-
dzinną Winnicę Zagardle. Początkowo na wolnej 
działce właściciele posadzili niewielką liczbę krze-
wów, ale dzisiaj uprawa winorośli obejmuje obszar 
około jednego hektara. Przy winnicy zlokalizowany 
jest dom właścicieli, w którym mieszczą się po-
mieszczenia przetwórni i winiarnia. Właściciele nie 
chcą, by to miejsce urosło na skalę masową, i dążą 
do tego, by mogli dbać o nią samodzielnie oraz 
całkowicie odpowiadać za cały proces wytwarza-
nia win. Jakość produktów potwierdzają nagrody 
przyznawane na krajowych i międzynarodowych 
konkursach winiarskich. 

Poza winiarnią prowadzą także serowarnię, w któ-
rej powstają lokalne sery farmerskie oraz ekolo-
giczne gospodarstwo, w którym wyrabiają wędliny. 
Wszystkie te produkty są dostępne podczas orga-
nizowanych tu degustacji i spotkań. Właściciele 

zapraszają na zwiedzanie tego miejsca oraz po-
znanie procesu wytwarzania wina.

http://winnicazagardle.pl/
http://winnicazagardle.pl/
http://winnicazagardle.pl
mailto:poczta%40winnicazagardle.pl?subject=
mailto:poczta@winnicazagardle.pl
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WINNICA KRESY
w Stokach

www.winnicakresy.com

602 611 761

Stoki-Kresy 35
32-043 Skała

winnicakresy@gmail.com

Winnica Kresy w Skale to 1,5 hektara upraw róż-
nych odmian winorośli, przetwórnia, piwnica, sala 
degustacyjna z zapleczem i wiata mogąca pomie-
ścić kilkadziesiąt osób. Kompleks budynków, wraz 
z wiatą i dużym ogrodem, tworzy wyjątkowo klima-
tyczne, przytulne miejsce dopracowane  w każdym 
szczególe, w którym można zorganizować imprezy 
integracyjne dla większych grup, uroczystości ro-
dzinne, a nawet przyjęcie weselne. Dodatkowo na 
krakowskim Kazimierzu otwarta została ENOTEKA 
Kazimierz, miejsce w którym serwowane są wina 
z Winnicy Kresy, a także wędliny i przystawki z pro-
duktów z gospodarstwa ekologicznego. To idealne 
miejsce na rodzinne lub przyjacielskie spotkanie 
lub imprezę integracyjną.

http://www.winnicakresy.com/
http://www.winnicakresy.com/
http://www.winnicakresy.com
mailto:winnicakresy%40gmail.com?subject=
mailto:winnicakresy%40gmail.com?subject=
mailto:winnicakresy@gmail.com
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HOTEL*** CHOCHOŁOWY DWÓR 
w Jerzmanowicach

chocholowydwor.pl

12 620 39 00,
620 39 40, 
516 164 437

Jana III Sobieskiego 172,
Jerzmanowice

recepcja@chocholowydwor.pl

Chochołowy Dwór to duża drewniana rezydencja 
usytuowana tuż przy DK94. Hotel pomieści około 
100 osób w 31 klimatycznych pokojach jedno-, 
dwu-, trzyosobowych, pokojach typu studio oraz 
dwóch apartamentach. Pokoje wyposażone są 
w klimatyzację, telewizję satelitarną, telefon oraz 
łazienkę z prysznicem i suszarką, darmowy dostęp 
do internetu. Dostępne są także łóżeczka i inne 
akcesoria dla dzieci. Posiłki można zjeść w pięknie 
urządzonej, rustykalnej restauracji. Serwowane 
są tam śniadania, lunche oraz kolacje. Kuchnia 
bazuje na świeżych, sezonowych i lokalnych pro-
duktach. Gdy jest ciepło, można usiąść na tarasie. 
Obiekt otacza obszerny, pięknie zadbany ogród, 
w którym dostępny jest dla gości grill, miejsce 
na ognisko, plac zabaw dla dzieci oraz boisko do 
siatkówki plażowej i piłki nożnej. To bardzo do-
bra baza wypadowa dla rowerzystów lubiących 
jazdę po trudnym terenie. Blisko stąd z  jednej 
strony do Ojcowskiego Parku Narodowego i Zamku 

w Pieskowej Skale, w drugą stronę łatwo dotrzeć 
w Dolinki Krakowskie.

https://www.chocholowydwor.pl/
http://chocholowydwor.pl
mailto:recepcja@chocholowydwor.pl


PUNKT INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ
w Olkuszu

Punkt Informacji Turystycznej w Olkuszu mieści 
się w  południowo-zachodniej pierzei olkuskiego 
Rynku, kilkadziesiąt metrów od wejścia do no-
wocześnie zaaranżowanej ekspozycji Podziemny 
Olkusz. 

W Punkcie turysta standardowo otrzyma różnorod-
ną ofertę wydawnictw o lokalnych i regionalnych 
atrakcjach. Mapy, w  tym rowerowe, przewodniki, 
katalogi i historyczne opracowania.  Część z nich 

jest nieodpłatna. To co wyróżnia olkuski Punkt 
Informacji Turystycznej to wyjątkowo aktywnie 
prowadzony profil w mediach społecznościowych. 
Na bieżąco opisywane są aktualne wydarzenia 
o przeróżnej tematyce i charakterze, od kultural-
nych, muzycznych, teatralnych i historycznych, po 
sportowe i różne akcje społeczne organizowane 
w Olkuszu i okolicach. Na miejscu można bezpłat-
nie skorzystać z Wi-Fi.

facebook.com/PunktInformacjiTurystycznejWOlkuszu

 32 642 19 26

Rynek 4,
Olkusz

it.olkusz@msit.malopolska.pl

Przejdź do wirtualnego spaceru

328 329

https://www.facebook.com/PunktInformacjiTurystycznejWOlkuszu/
http://facebook.com/PunktInformacjiTurystycznejWOlkuszu
mailto:it.olkusz@msit.malopolska.pl
https://youtu.be/zVFW9V1kSu0


Przejdź do spaceru wirtualnego

Wiślana Trasa Rowerowa w samym centrum Krakowa z widokiem 
na jeden z najsłynniejszych krakowskich zabytków - Wawel.

Przejdź do spaceru wirtualnego

https://youtu.be/A2bP9fgUSPs
https://youtu.be/A2bP9fgUSPs
https://youtu.be/loUwjyUv4VY
https://youtu.be/loUwjyUv4VY
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WYPOŻYCZALNIA BIKETRIP
w Krakowie

biketrip.pl

+48 667 712 054

Kraków
ul. Zwierzyniecka 30, 

biuro@biketrip.pl

BikeTrip to firma stworzona przez pasjonatów ko-
larstwa i Krakowa. To zaangażowani organizatorzy 
i przewodnicy, którzy chcą pokazać Wam  rowerowy 
Kraków i okolice. Do wyboru mamy kilkugodzinne 
wycieczki po Krakowie, Tyńcu, Ojcowie, Nowej Hu-
cie lub wyprawy całodniowe np. po  małopolskich 
winnicach w ramach oferty Velo Wino. Dla nieco 
bardziej zaawansowanych rowerzystów w ofercie 
są wycieczki MTB (np. przez Kraków, Tyniec, Kopiec 
Kościuszki i Skałki Twardowskiego). Udział w wy-
cieczce wziąć można na swoim lub wypożyczonym 
rowerze. Możecie też wybrać opcję SelfGuide, gdzie 
nie towarzyszy Wam przewodnik, ale dostajecie 
rower, sakwy, mapę lub GPX, transport rowerów 
i uczestników, listę rekomendowanych noclegów 
i zestaw naprawczy. Przy BikeTrip działa wypoży-
czalnia. Dostępne są rowery crossowe, miejskie, 
górskie, trekkingowe, elektryczne, szosowe, grave-
lowe, tandemowe, dziecięce i młodzieżowe, a także 
przyczepki, nosidełka i inne akcesoria). BikeTrip to 

też serwis rowerów i hulajnóg. BikeTrip mieści się 
w ścisłym centrum Krakowa, 500 m od Wawelu, 
więc stanowi doskonały punkt startu dla każdej 
rowerowej wycieczki.

http://www.biketrip.pl/
http://biketrip.pl
mailto:biuro@biketrip.pl


w najbliższym czasie. W InfoKraków zakupimy też 
bilety na koncerty i festiwale. Warto wiedzieć, że 
pracownicy punktu prowadzą wyjątkową inicjatywę 
pn. (w)Koło Info dedykowaną turystom zwiedzają-
cym Kraków i jego okolice na rowerze. Koniecznie 
zajrzyjcie na profil FB, regularnie pojawiają się tam 
ciekawe propozycje wycieczek i  innych wydarzeń 
rowerowych.

infokrakow.pl

12 354 27 10
12 354 27 12

Powiśle 11, 
Kraków

powisle@infokrakow.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
INFOKRAKÓW - POWIŚLE
w Krakowie

InfoKraków Powiśle to Punkt Informacji Turystycznej 
położony dosłownie u stóp Wawelu, bezpośrednio 
przy Wiślanej Trasie Rowerowej. Jest doskonałym 
miejscem startu do zwiedzania Krakowa na rowe-
rze. Jak w każdej Informacji Turystycznej można 
znaleźć tu turystyczne mapy i broszury, informa-
cje kiedy organizowane są spacery po Krakowie 
z przewodnikiem lub jakie imprezy odbywają się 

334 335

http://infokrakow.pl/17564-krakow-infokrakow-powisle-11
http://infokrakow.pl
mailto:powisle@infokrakow.pl


Stare Miasto – ulica Grodzka i Plac Wszystkich Świętych,   na pierwszym planie Pawilon Wyspiańskiego 



338 339

Vienna House Andel’s Cracow to nowoczesny, pięk-
nie urządzony, czterogwiazdkowy hotel. oddalony  
niewiele ponad 2 km od Wiślanej Trasy Rowerowej 

— w centrum Krakowa, tuż przy dworcu kolejowym 
i autobusowym, przy Galerii Krakowskiej, niedaleko 
Rynku. Można więc tu szybko dotrzeć i przy okazji 
wiele zwiedzić. Hotel posiada 159 klimatyzowanych 
pokoi i apartamentów, restaurację, bar, sale kon-
ferencyjne, centrum Spa i fitness oraz garaż pod-
ziemny. Designerskie wnętrza łączą w sobie luksus 
z prostotą. Z pewnością spodobają się fanom sztuki 
nowoczesnej, na ścianach wiszą prace współcze-
snych, polskich i zagranicznych artystów. Pokoje 
są wygodnie urządzone. Z tych znajdujących się 
na najwyższym piętrze rozpościera się panorama 
Krakowa. Śniadania serwowane są w formie bufetu, 
a kolację można wybrać spośród bogatego menu 
hotelowej restauracji.

HOTEL**** VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW
w Krakowie

viennahouse.com/andels-cracow

+48 12 660 01 00

Pawia 3
31-154 Kraków

info.andels-cracow@viennahouse.com

www.viennahouse.com/andels-cracow
http://viennahouse.com/andels-cracow
mailto:info.andels-cracow@viennahouse.com
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CityBreak to restauracja z sieci Restobar. Zlokali-
zowana jest w północnej części Krakowa, około 1,5 
km od Dworca Kolejowego i 4 km od Wiślanej Trasy 
Rowerowej. Blisko stąd także na Stare Miasto. Re-
stauracja usytuowana jest w kompleksie biur przy 
Alei 29 Listopada. Choć dedykowana jest zabiega-
nym, zapracowanym krakowianom, to rozpędzony 
rowerzysta też znajdzie tu coś dla siebie. Menu jest 
bogate, można tu zjeść pyszne posiłki o każdej po-
rze dnia. Są zestawy śniadaniowe i pobudzająca 
kawa, obiady składające się z zupy i różnorodnych 
drugich dań, a także słodkości na deser, drugie 
śniadanie, albo podwieczorek. W menu znajdziecie 
też pizze i burgery, także wegańskie. Warto roz-
glądać się za zestawami — mają naprawdę dobre 
ceny. Do tego szeroki wybór napojów. Restauracja 
często organizuje dni tematyczne np. dzień nale-
śnika albo dzień grecki — najświeższe informacje 
umieszczane są na fanpage’u FB. Można wtedy 

RESTAURACJA CITY BREAK
w Krakowie

facebook.com/citybreakrestobar

29 Listopada 20, 
Kraków

spróbować dań, których na co dzień w menu nie 
ma. Często dostępne są też dania sezonowe.

https://www.facebook.com/citybreakrestobar/
http://facebook.com/citybreakrestobar
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HOTEL**** GOLDEN TULIP KRAKÓW KAZIMIERZ 
w Krakowie
Hotel**** Golden Tulip Kraków Kazimierz poło-
żony jest w centrum Krakowa, w sercu historycz-
nej dzielnicy żydowskiej Kazimierz. To doskonała 
lokalizacja dla turystów. Blisko stąd do wszystkich 
ważnych zabytków i ciekawych miejsc, a Wiślana 
Trasa Rowerowa przebiega tylko 400 m od hotelu 
— po drugiej stronie Wisły. Hotel jest jednym z sieci 
luksusowych hoteli Golden Tulip, oferuje zakwa-
terowanie w jasnych i przestronnych, komfortowo 
wyposażonych pokojach standardowych oraz delux. 
Łącznie posiada 139 pokoi 2-osobowych z możli-
wością dostawki. Dla hotelowych gości dostępna 
jest restauracja Estragon serwująca dania  polskiej 
kuchni tradycyjnej i międzynarodowej. Popołudnie 
przy kawie lub winie można spędzić w barze Gol-
den Cocktail. Dla dzieci przygotowano hotelową 
strefę zabawa wyposażoną w gry, zabawki, basen 
z kulkami, Xbox, malowanki, a na zewnątrz huśtawki 
i karuzele.

krakow-kazimierz.goldentulip.com.pl

12 424 48 00

ul. Krakowska 28, 
Kraków

info@goldentulipkrakowkazimierz.com

https://krakow-kazimierz.goldentulip.com/pl/
http://krakow-kazimierz.goldentulip.com.pl
mailto:info@goldentulipkrakowkazimierz.com


MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
IM. SEWERYNA UDZIELI 
w Krakowie

Kto mieszka w Krakowie ten wie, że na Placu Wolnica 
można zjeść dobre ciastko, napić się pysznej kawy, 
zwiedzić kościół Bożego Ciała, czy obejrzeć Ratusz 
Kazimierski. Może nie wiedzieć jednak, że znajduje 
się tam Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 
w  Krakowie, które szczycić się może największą 
i najstarszą kolekcją Etnograficzne w Polsce.  W mu-
zeum obejrzeć można przedmioty codziennego 
użytku, zabawki, narzędzia po naszych przodkach, 
przeróżne fotografie, czy rękopisy oraz wiele innych 
dzieł tworzonych przez ludzi. Zbiorów tego muzeum 

korzysta wielu badaczy, ponieważ posiada ono po-
nad 300-tysięczny zbiór archiwaliów. Organizowane 
są tam licznie ciekawe wydarzenia oraz projekty. 
Ekspozycje tam wystawione często angażują pu-
bliczność, są tam organizowane warsztaty pod tytu-
łem “Etnokalendarz”,  prezentuje się również zbiory 
online, nazywane “Obiektami tygodnia”  oraz tworzy 
koncepcję korzystania z przestrzeni różnych regio-
nów, poprzez program “Małopolska. Krajobraz”. 
Warto odwiedzić muzeum i wchłonąć trochę historii.

etnomuzeum.eu

12 430 55 75

Plac Wolnica 1, 
Kraków

sekretariat@etnomuzeum.eu

344 345

https://etnomuzeum.eu/
http://etnomuzeum.eu
mailto:sekretariat@etnomuzeum.eu


ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA
w Krakowie

Żydowskie Muzeum Galicja położone jest na 
Kazimierzu, w  sercu historycznej żydowskiej 
dzielnicy Krakowa, tuż przy Bulwarach Wiślanych 
i Wiślanej Trasie Rowerowej. Mieści się w odrestau-
rowanym budynku przedwojennego młyna, wnętrza 
łączą w sobie zabytkowe elementy ze stylem nowo-
czesnym. Muzeum powstało by upamiętnić ofiary 
Holokaustu oraz pokazać historię i kulturę Żydów. 
Warto tam zajrzeć, by zrozumieć historię Polski 
i polskich Żydów oraz spróbować obalić stereotypy. 
W muzeum można zobaczyć dwie wystawy stałe: 

„Śladami Pamięci” oraz „Pamięć Niedokończona”, 
a także wiele wystaw czasowych. Dostępne jest tak-
że Multimedialne Centrum Edukacyjne, gdzie pre-
zentowane są unikalne filmy poświęcone kulturze  
żydowskiej i Holokaustowi. Bogata jest też oferta 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Grupy mogą 
wziąć udział w zajęciach edukacyjnych. Ponadto 
działa tu księgarnia, jedna z  największych tego 
typu księgarni w Polsce, a także kawiarnia, w któ-
rej przy kawie można podyskutować o muzealnych 
wystawach.

galiciajewishmuseum.org

+48 12 421 68 42

Dajwór 18, 
Kraków

info@galiciajewishmuseum.org

Przejdź do wirtualnego spaceru

346 347

http://www.galiciajewishmuseum.org/
http://galiciajewishmuseum.org
mailto:info@galiciajewishmuseum.org
https://youtu.be/FmXwXeifBBs


Kładka o.Bernatka  – charakterystyczny most pieszo-rowerowy 
łączący krakowski Kazimierz z Podgórzem.

Przejdź do wirtualnego spaceru

https://youtu.be/JUEQWpbjY3o
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Jadąc Wiślaną Trasą Rowerową, skręć na  Kładkę 
o.Beratka , przejedźWisłę na jej prawy brzeg  i  
znajdź Bistro Durum - restaurację na Rynku Pod-
górskim. Posmakować można tam przeróżnych 
ciekawych makaronów z pszenicy durum. W karcie 
znajduje się na przykład makaron z dynią i chorizo, 
z borowikami i wołowiną, z bobem i marchewką oraz 
inne równie smakowite i wyszukane kompozycje. 
Ponadto, co roku można wziąć udział w festiwalu 
makaronów i poczęstować się nimi w atrakcyj-
nych cenach. Dużym atutem lokalu są też ręcznie 
robione pierogi o różnych smakach. Serwowane 
również są tam polskie wina i piwa. Przytulne, ko-
lorowe wnętrze oraz mały ogródek z widokiem na 
klimatyczny Rynek Podgórski to świetne miejsce 
na spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad, czy po 
prostu zaspokojenie głodu zmęczonego rowerzysty.

BISTRO DURUM
w Krakowie

bistrodurum.pl

573 005 642

Rynek Podgórski 9, 
Kraków

szpituch@bistrodurum.pl

http://www.bistrodurum.pl/
http://bistrodurum.pl
mailto:szpituch@bistrodurum.pl


Cricoteka to muzeum, galeria, archiwum i  ośro-
dek badań nad twórczością Tadeusza Kantora. 
Położona jest w krakowskim Podgórzu, tuż przy 
Wiślanej Trasie Rowerowej. Budynku nie da się 
przeoczyć, jest nieoczywisty jak sama twórczość 
słynnego artysty . Starsza część pochodzi z 1900 
roku i była kiedyś elektrownią, nowsza nadbudówka 
ma nawiązywać do rysunku Tadeusza Kantora, za-
tytułowanego “Człowiek za stołem”.W środku znaj-
dziemy ekspozycje nawiązujące do działalności 

rewolucjonisty teatru XX wieku, założyciela Teatru 
Cricot 2, reżysera, scenarzysty, , twórcy podziem-
nego teatru w czasach okupacji i spektakularnych 
happeningów w  czasach PRL. To nowoczesna 
przestrzeń spotkań, spektakli, koncertów, poka-
zów filmowych, wystaw, zajęć edukacyjnych dla 
dzieci i dorosłych.

cricoteka.pl

12 442 77 70 wew. 101

Nadwiślańska 2-4, 
30-527 Kraków

cricoteka@cricoteka.pl

OŚRODEK DOKUMENTACJI SZTUKI  
TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA
w Krakowie

352 353

https://www.cricoteka.pl
http://cricoteka.pl
mailto:cricoteka@cricoteka.pl
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QUBUS HOTEL****
w Krakowie
Zlokalizowany tuż nad Wisłą, niemalże w centrum 
Krakowa, w sąsiedztwie historycznej dzielnicy Ka-
zimierz, hotel**** Qubus to luksusowy obiekt dla 
wymagających i świetna baza wypadowa na zwie-
dzanie miasta. Do stacji kolejowej Kraków-Zabłocie 
jest stąd tylko 450 m. Hotel dysponuje 379 miej-
scami noclegowymi w 195 komfortowych, klimaty-
zowanych pokojach 1 i 2-osobowych. Dostępne są 
także pokoje junior suit i apartamenty o podwyższo-
nym standardzie. Pokoje wyposażone są w sprzęt 
RTV, dostęp do Internetu, łazienkę z wanną lub 
kabiną prysznicową oraz zestaw do przygotowa-
nia kawy i herbaty. Niektóre mają widok na Wi-
słę. W restauracji Qubus można zjeść przystawki, 
zupy, dania główne jak i desery. Dla gości przygo-
towano także lobby bar Torino Paninoteka&Bar, 
zaprojektowany w stylu włoskiej knajpki. W hotelu 
funkcjonuje też Centrum Fitness z sauną, jacuzzi 
oraz przeszklonym basenem z widokiem na Stare 
Miasto. Qubus Hotel **** Kraków zabiera swoich 

gości na bezpłatny rejs po Wiśle, własną Q-łódką 
mieszczącą 12 osób.

qubushotel.com

71 782 8 765

Nadwiślańska 6,
Kraków

rezerwacja@qubushotel.com

https://www.qubushotel.com
http://qubushotel.com
mailto:rezerwacja@qubushotel.com


Linią Kolei Małopolskich SKA1 można wygodnie dojechać z rowerem 
do Wieliczki.



Punkt Informacji Turystycznej w Wieliczce zloka-
lizowany jest w budynku dworca kolejowego przy 
ostatniej stacji Wieliczka Rynek-Kopalnia. Jak 
w  każdym tego typu punkcie uzyskacie tu infor-
macje na temat atrakcji miasta i okolic, także bli-
skiego Krakowa, dostaniecie mapy i  informatory. 
Pracownicy udzielą informacji na temat imprez 
kulturalnych, miejsc noclegowych, zabytków i re-
stauracji. Można tu kupić przewodniki i inne publi-
kacje na temat regionu, na przykład piękne albumy 
o Kopalni Soli, a także pamiątki. Punkt wypożycza 
także przewodniki typu „audio guide”, które opro-
wadzają turystów po najważniejszych zabytkach 
Wieliczki. To świetna opcja dla lubiących samo-
dzielne zwiedzanie.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w Wieliczce

wieliczka.eu

+48 12 288 00 52

ul. Dembowskiego 7b,
Wieliczka

pit@wieliczka.eu

358 359

https://www.wieliczka.eu/pl/201260/0/punkt-informacji-turystycznej.html
http://wieliczka.eu
mailto:pit@wieliczka.eu


MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH
ZAMEK ŻUPNY 
w Wieliczce

Zamek Żupny w Wieliczce to część największego 
górniczego muzeum na świecie, dawna siedziba 
zarządu kopalń Wieliczki i Bochni, tak zwanych żup 
krakowskich. Jego budowa rozpoczęła się pod ko-
niec XIII w., a kolejne części dobudowywane były 
stopniowo, aż do wieku XIX. Żupowie krakowscy 
urzędowali tu do końca II Wojny Światowej. W 2013 
roku zamek został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, jako rozszerzenie wpisu 
dotyczącego Kopalni Soli w Wieliczce. W ramach 
zwiedzania można tu obejrzeć stałą ekspozycję ar-
cheologiczną, na której przedstawiona jest historia 
produkcji soli od epoki neolitu, aż po średniowiecze, 

oraz , wyjątkową wystawę „Solniczki — małe arcy-
dzieła sztuki” z porcelany, złota, srebra, cyny, szkła, 
drewna i fajansu, jak również kości, kwarcu i ma-
cicy perłowej. Na dziedzińcu zamkowym znajdu-
je się  fragment najstarszego szybu górniczego 
w Wieliczce. Szczególnym wydarzeniem jest organi-
zowane co roku Święto Soli.  Odbywają się wówczas 
warsztaty i pokazy związane z historią górnictwa 
soli, rozwojem techniki kopalnianej, transportu 
i gospodarki solnej.  Do Wieliczki można wygodnie 
dojechać z Krakowa pociągami Kolei Małopolskich, 
które również są przyjazne rowerzystom.

muzeum.wieliczka.pl

12 278 58 49

Zamkowa 8, 
Wieliczka

info@muzeum.wieliczka.pl

360 361

https://muzeum.wieliczka.pl/
http://muzeum.wieliczka.pl
mailto:info@muzeum.wieliczka.pl
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HOTEL*** GALICJA
w  Wieliczce
Hotel*** Galicja w Wieliczce znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie zabytkowej Kopalni Soli oraz 
stacji kolejowej. Można więc wygodnie dojechać 
z rowerem z centrum Krakowa linią SKA1 Kolei 
Małopolskich. Hotel dysponuje pokojami 1, 2, 3, 4 
i 5-osobowymi o zwykłym standardzie, o standar-
dzie LUX oraz apartamentami. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w biurko, telewizor, mini-barek, WiFi, 
prysznic i suszarkę do włosów. Posiłki można zjeść 
w hotelowej restauracji „Solna Grota” serwującej 
kuchnię staropolską. Dla gości dostępny jest też 
bar, strefa Spa z sauną i gabinetem masażu, cen-
trum konferencyjno-szkoleniowe, bilard oraz sala 
klubowa. Dla dzieci przygotowano kącik zabaw 
z książeczkami i zabawkami. W obiekcie jest też 
sklep z pamiątkami, biżuterią i kosmetykami pro-
dukowanymi na bazie wielickiej soli.

hotelgalicja.pl

12 291 40 40,
12 288 20 92

ul. Dembowskiego 20,
Wieliczka

recepcja@hotelgalicja.pl

https://hotelgalicja.pl/
http://hotelgalicja.pl
mailto:recepcja@hotelgalicja.pl
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HOTEL** GALANT
w Wieliczce

galant.wel.pl

12 289 27 50,
507 339 623

ul. Niepołomska 16D,
Wieliczka

galant@wel.pl

Hotel** Galant w Wieliczce dysponuje 48 miej-
scami noclegowymi w wygodnych pokojach 1, 2, 3 
i 4-osobowych, dostępne są także pokoje o pod-
wyższonym standardzie. Wszystkie wyposażone 
są w łazienki oraz telewizory, mają także dostęp do 
Internetu. W obiekcie znajduje się aneks kuchenny, 
sala wypoczynkowa oraz jadalnia. Goście mogą za-
mówić domowe posiłki — śniadania i obiadokolacje. 
W dużym ogrodzie przygotowano drewnianą altanę 
z miejscem na grilla, w której można zorganizować 
biesiadę. Przy obiekcie jest duży parking, ale jest też 
możliwość zorganizowania przewozu np. na lotni-
sko Balice. Do Wieliczki można dojechać wygodnie 
z Krakowa pociągiem Kolei Małopolskich – linią 
SKA1. Hotel jest położony przy drodze wylotowej 
w kierunku Niepołomic, 2 km od stacji kolejowej.

http://www.galant.wel.pl/
http://galant.wel.pl
mailto:galant@wel.pl


Widok na Wieliczkę o zachodzie słońca.

BajerSport BajerSport 
w Myślenicachw Myślenicach
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BAJERSPORT 
CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ
w Myślenicach

bajersport.pl

538 995 082

ul. Piłsudskiego 48,
Myślenice

biuro@bajersport.pl

BajerSport to wypożyczalnia sprzętu sportowego 
zlokalizowana na rekreacyjnym Zarabiu, dzielni-
cyMyślenic,.. Myślenice leżą na granicy Beskidu 
Makowskiego, Wyspowego i Pogórza, jest to więc 
idealne miejsce na rozpoczęcie wielu aktywności 
fizycznych. Od wiosny do jesieni w wypożyczalni 
można pożyczyć rowery trekkingowe, górskie i elek-
tryczne, gokarty jedno-, dwu- i czteroosobowe, dla 
dzieci i dla dorosłych. Dodatkowo pożyczyć można 
kask i sakwę. W ofercie wypożyczalni są także 
dmuchańce, które urozmaicą każdą dziecięcą im-
prezę! Zimą wypożyczalnia oferuje narty zjazdowe, 
snowboard, narty biegowe oraz rakiety śnieżne. 
Do tego pożyczycie tu odpowiednie buty, kije i ka-
ski. Wypożyczalnia zajmuje się również serwisem 
narciarskim oraz dezynfekcją butów. Właściciel 
BajerSport organizuje także rajdy rowerowe, rajdy 

górskie i wycieczki rowerowe.  Wykwalifikowana 
obsługa podpowie, gdzie w okolicy warto wybrać 
się na wycieczkę i jak dobrać odpowiedni sprzęt.

http://www.bajersport.pl/
http://bajersport.pl
mailto:biuro@bajersport.pl
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RESTAURACJA OLIMP 
BIUROWIEC ENTERPRISE
Na krakowskim Podgórzu, w nowoczesnym Parku 
Biurowym Enterprise znajduje się jedna z siecio-
wych restauracji Olimp. Zlokalizowana jest zaledwie 
1,5 km od Wiślanej Trasy Rowerowej, warto więc tu 
zajechać na dobry, a przy tym szybko podany po-
siłek. Jak to możliwe, że jest dobry i szybki? Z fast 
foodem nie ma nic wspólnego. To restauracja typu 
casual dining — kucharze na bieżąco przygotowują 
określoną liczbę pojedynczych dań, które prezen-
towane są przy ladzie. Klient wybiera dowolną ilość 
każdej z nich i przy kasie płaci jedną cenę za każde 
100 g, które znalazło się  na talerzu. Do tego można 
dobrać zupę, napój oraz deser. Warto rozglądać się 
za zestawami — cena jest wtedy bardzo korzystna. 
Menu jest różnorodne, codziennie inne. Serwowane 
potrawy to głównie kuchnia polska i europejska 
z elementami kuchni światowej. Często znajdziemy 
tu też dania sezonowe. olimprest.pl

ul. Powstańców Wielkopolskich 13e,
Kraków

enterprise@olimprest.pl

https://www.olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-enterprise-park-budynek-b
http://olimprest.pl
mailto:enterprise@olimprest.pl
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RESTAURACJA OLIMP 
Zabłocie Buisness Park
Rowerzyści przemierzający krakowski odcinek Wi-
ślanej Trasy Rowerowej mają na trasie sporo miejsc, 
w których można zjeść obiad. Jeśli jednak zależy 
wam na zjedzeniu czegoś szybkiego, ale zdrowego 
i różnorodnego warto rozważyć Restaurację Olimp 
w kompleksie biurowym Zabłocie Business Park. 
To tylko 800 metrów od ścieżki rowerowej. Choć 
można tu zjeść szybko podany posiłek to nie ma 
nic wspólnego z fastfoodem. To restauracja typu 
casual dining, stworzona dla zapracowanych krako-
wian, jedna z wielu z sieci Olimp, znana na przykład 
z Centrów Handlowych. Serwowane są tutaj da-
nia kuchni polskiej i europejskiej, także sezonowe. 
Klient restauracji podchodzi do lady i wśród kilku 
już przygotowanych potraw wybiera własny zestaw. 
Może wziąć po trochę z każdej potrawy, a płaci 
jedną cenę za każde 100 g, tego co znajdzie się 
na talerzu. Do tego może dobrać zupę, napój oraz 
deser. Dania przygotowywane są na bieżąco.

olimprest.pl

ul. Zabłocie 43A,
Kraków

 zablocie@olimprest.pl

https://olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-zablocie-business-park
http://olimprest.pl
mailto:zablocie@olimprest.pl
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HOTEL**** GALAXY
w Krakowie

galaxyhotel.pl

+48 12 342 81 00

ul. Gęsia 22a,
Kraków

hotel@galaxyhotel.pl

Hotel**** Galaxy zlokalizowany jest w Krakowie, 
w dzielnicy Grzegórzki Zachód,  tuż przy moście 
Kotlarskim, pod którym przebiega Wiślana Trasa 
Rowerowa. To doskonała baza wypadowa dla tu-
rystów rowerowych. To luksusowy obiekt posia-
dający 205 komfortowych pokoi w kategoriach: 
Standard, Business Class i Suite. Pokoje 2-oso-
bowe można łączyć w większe studia. Wszystkie 
wyposażone są w podstawowe meble oraz sprzęty, 
telewizor, dostęp do Wi-Fi i łazienkę. Z niektórych 
rozciąga się piękny widok na Wisłę. W hotelowej 
restauracji serwowane są dania kuchni europej-
skiej. Można tu zjeść śniadanie, obiad i kolację. 
Dla gości przygotowano także strefę SPA&Wel-
ness z basenem, sauną suchą, sauną parową, ja-
cuzzi, gabinetem masażu oraz licznymi zabiegami 
pielęgnacyjnymi. Strefę Wellness można wyna-
jąć na wyłączność. W hotelu dostępna jest także 
sala konferencyjna, a pokoje można wynajmować 
w ciągu dnia, by pracować tam zdalnie.

http://www.galaxyhotel.pl/
http://galaxyhotel.pl
mailto:hotel@galaxyhotel.pl
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RESTAURACJA OLIMP 
Biurowiec Meduza

olimprest.pl

12 312 06 60

ul. Mogilska 65,
Kraków

meduza@olimprest.pl

Restauracje Olimp to sieć restauracji typu fast ca-
sual dining. Wielu znane są z Galerii Handlowych 
lub dużych biurowców. Jedna z nich znajduje się 
w krakowskim biurowcu, w dzielnicy Grzegórzki, 
przy ul. Mogilskiej, tylko 1,5 km od Wiślanej Trasy 
Rowerowej. Jeśli zależy ci na czasie warto tam zaj-
rzeć, by zjeść szybki, ale pełnowartościowy posiłek. 
To restauracja, w której potrawy przygotowywane 
są na bieżąco przez cały dzień. Klient może sam 
wybrać, co chce zjeść i w jakiej ilości. Dowolnie 
komponuje swój posiłek, a płaci jedną cenę za 
każde 100 g. Do posiłku można dobrać zupę, napój 
oraz deser. Menu codziennie jest inne, jednak za-
wsze różnorodne. Serwowane są tu potrawy kuchni 
polskiej i europejskiej z elementami kuchni świato-
wej. Często można też spróbować dań sezonowych. 
Warto wybierać zestawy — cena zawsze jest wtedy 
korzystniejsza.

https://olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-centrum-biurowe-meduza
http://olimprest.pl
mailto:meduza@olimprest.pl
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SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
w Krakowie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie — 
przy ul. Grochowej zlokalizowane jest 2,5 km od 
stacji kolejowej Kraków-Płaszów, w, we wschod-
niej częsci Krakowa. Można tu wypocząć z dala 
od zgiełku, a korzystając z roweru można wy-
godnie i bezpiecznie dojechać do centrum (6 km) 
ścieżkami rowerowymi i zwiedzić najważniejsze 
zabytki Krakowa. 200 m od schroniska znajduje 
się Park i zalew Bagry z plażą miejską, gdzie w se-
zonie letnim można skorzystać z kąpieli, wypoży-
czyć kajaki, rowerki i inne sprzęty wodne. Obiekt 
pomieści 200 osób w pokojach 2, 3, 4, i 5-oso-
bowych wyposażonych w tapczany. Dostępne są 
także 23 pokoje o podwyższonym standardzie, 
z łazienkami i telewizorami i apartament 4-6 oso-
bowy o wysokim standardzie. Dostępnych jest 
także 6 pokoi z aneksami kuchennymi i 2 łazienki 
przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. 

Dla wszystkich gości otwarta jest kuchnia, za-
plecze sanitarne z natryskami, suszarnią i pra-
sowalnią, świetlica i sprzęt rekreacyjny (bilard 
i stół do ping-pong). W sąsiadującej z budynkiem 
stołówce można zamówić wyżywienie.

ssm.com.pl/krakow-grochowa

12 653 24 32, 
697 661 866

ul. Grochowa 21,
Kraków

krakow@ssm.com.pl; 
schronisko@ssm.com.pl

https://ssm.com.pl/krakow-grochowa/
http://ssm.com.pl/krakow-grochowa
mailto:krakow@ssm.com.pl
mailto:schronisko@ssm.com.pl


Wiślana Trasa Rowerowa po wschodniej stronie Krakowa.

Propozycja wycieczki po okolicy

https://visitmalopolska.pl/documents/20194/1885080/Kajakiem+i+rowerem+u+zbiegu+D%C5%82ubni+i+Wis%C5%82y.pdf/239d2ca8-050a-432c-b265-9e86e02d2969


.
Most kolejowy nad trasą w okolicy kąpieliska Przylasek Rusiecki.
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ZWAŁ JAK ZWAŁ - PIKNIK NAD WISŁĄ
w Niepołomicach

facebook.com/zjakz

516 160 318

ul. Wałowa 9,
Niepołomice

esteraklima@gmail.com

Bezpośrednio za wałem  Wiślanej Trasie Rowerowej 
w okolicy Niepołomic znajduje się wyjątkowy obiekt 
gastronomiczny ZWAŁ JAK ZWAŁ Jest doskona-
łym miejscem wypoczynku dla każdego cyklisty 
jadącego wzdłuż Wisły, biegacza, czy po prostu 
spacerowicza , to prawdziwe miejsce piknikowe!. 
Wyobraźmy sobie gorące sierpniowe popołudnie 
spędzone na rowerze... Pot leci z czoła, opony przy-
klejają się do asfaltu, skończyła się woda w bu-
telce, słońce świeci prosto w twarz… a tu nagle tuż 
przy samej trasie spotykamy się z obiektem ser-
wującym zimne napoje, np. lemoniada z pokrzyw, 
piwa bezalkoholowe różnych smaków - istny raj! 
Można tutaj smacznie zjeść pierogi z jagodami, 
sałatki, hummus, czy kiełbasę z grilla, relaksując 
się na trawie i cieszac się widokiem na Wisłę. Na 
upalne dni najlepsze są lody, w menu jest też wiele 
słodkości przygotowywanych własnoręcznie przez 
Właścicielkę Do słodkości oczywiście warto napić 
się pysznej kawy  Organizowanych jest tu wiele 

ciekawych spotkań i wydarzeń, warto psrawdzać 
na bieżąco profil na FB.

https://www.facebook.com/zjakz
http://facebook.com/zjakz
mailto:esteraklima@gmail.com
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KAJAKI NA SETCE
w Niepołomicach

kajaki.na.setce.pl

511 622 734

Wałowa 9
Niepołomice

kajaki@na.setce.pl

Wypożyczalnia znajduje się w Niepołomicach na 
setnym, żeglownym, kilometrze rzeki Wisły. W swo-
jej ofercie posiada kajaki dwuosobowe Sprinter II 
z dodatkowym miejscem dla dziecka. 

Trasy spływu są zróżnicowane pod względem 
trudności, od rekreacyjnej trwającej 30 minut, po 
całodzienną wycieczkę. Organizator proponuje 
pięć opcji tras: 3-kilometrową „Z Setki do Mostu 
w Niepołomicach”; ponad 6-kilometrową „Z Brze-
gów na Setkę”; 20-kilometrową „Z Setki na 119”; 
32-kilometrową „Z Setki do Świniar” oraz najdłuż-
szą „Z Setki do Koszyc” liczącą ponad 45 kilome-
trów. Wypożyczalnia Kajaki na setce to miejsce 
szczególnie przyjazne rowerzystom. Dzięki dużej 
przyczepie rowerowej możliwe jest dostarczenie 
rowerów do miejsca zakończenia spływu i konty-
nuowanie aktywnej wycieczki po Wiślanej Trasie 
Rowerowej. Punk startu spływów to słynny wśród 
rowerzystów punkt gastronomiczny Zwał jak zwał, 

prowadzony przez siostrę właściciela wypożyczalni. 
Przed lub po spływie można skosztować pysznej 
kawy, lodów i innych deserów, oraz napojów orzeź-
wiających m.in. z pokrzywy. 

https://kajaki.na.setce.pl/
https://kajaki.na.setce.pl/
http://kajaki.na.setce.pl
mailto:kajaki%40na.setce.pl?subject=
mailto:winnica%40winnicasrebrnagora.pl?subject=
mailto:kajaki%40na.setce.pl?subject=
http://m.in
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WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „LET’S RIDE”
w Niepołomicach

facebook/LET’S RIDE

507 805 540

ul. Portowa 11, 
Niepołomice

letsride.niepolomice@gmail.com

Tuż przy Wiślanej trasie rowerowej, w niewielkich, 
ale znanych z bogatej historii Niepołomicach, funk-
cjonuje wypożyczalnia sprzętu sportowego “Let’s 
ride”. W ofercie wypożyczalni znajdują się rowery 
tradycyjne, także dziecięce, foteliki, przyczepki, ka-
ski, a także rolki. Prócz sprzętu znajdziecie tu także 
mapy oraz przewodniki i informatory turystyczne, 
oraz kody QR z gotowymi trasami do aplikacji Tra-
seo i Rowerowa Małopolska. Obsługa wypożyczalni 
doradzi, gdzie warto się wybrać. Prócz Wiślanej 
Trasy Rowerowej w okolicy jest też piękna Puszcza 
Niepołomicka, a w niej sporo ścieżek. Niedaleko 
stąd też do Krakowa. Sprzęt warto zarezerwować 
telefonicznie. W punkcie można kupić także lody 
oraz napoje. Niedaleko znajduje się duży parking, 
na którym spokojnie można zostawić samochód.

https://www.facebook.com/LETS-RIDE-102152994872612/
mailto:letsride.niepolomice@gmail.com
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OD ACTIVE to salon i serwis rowerowy w południo-
wej części Niepołomic, w stronę Staniątek, tylko kil-
kaset metrów do Puszczy Niepołomickiej. W swojej 
szerokiej ofercie sklep posiada rowery typu MTB, 
szosowe, trekkingowe/crossowe, miejskie, junior, 
a także coraz bardziej popularne – rowery elek-
tryczne. Bestsellerem w ofercie są rowery polskiej 
marki Romet. Poza rowerami w sklepie można 
zaopatrzyć się w rowerowe wyposażenie: foteliki 
dziecięce , oświetlenie, odblaski, liczniki, koszyki 
oraz części zamienne. Asortyment obejmuje rów-
nież hulajnogi elektryczne. Obiekt jest autoryzo-
wanym serwisem rowerowym marki Arkus&Romet 
Group. Wykonywane są tu naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne.

WYPOŻYCZALNIA OD ACTIVE
w Niepołomicach

skuteryniepolomice.pl

668 489 361

 ul. Władysława Wimmera 6
Niepołomice

biuro.odactive@gmail.com

https://skuteryniepolomice.pl/
http://skuteryniepolomice.pl
mailto:biuro.odactive%40gmail.com?subject=
mailto:biuro.odactive@gmail.com


. Tuż za Niepołomicami, w Grobli, trasy WTR i VeloMetropolis rozchodzą się. Warto przeanalizować mapę tego regionu, ponieważ można przejechać ciekawą pętlę:  z Grobli jadąc WTR w kierunku Uścia 
Solnego, następnie  9 km szutrowym odcinkiem VeloRaba do Mikluszowic, a potem wracając trasą VeloMetropolis przez Puszczę Niepołomicką i dalej przez Wolę Batorską z powrotem do Grobli.
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DOM REKOLEKCYJNY ŚW. NORBERTA
w Hebdowie

domnorberta.pl

668 864 709

Hebdów 110, 
Hebdów

recepcja@hotelswnorberta.pl

Cisza, spokój, XIII-wieczne klasztorne mury 
i wszechobecna zieleń. Jeśli potrzebujecie takiego 
miejsca, to koniecznie musicie zajrzeć do Domu 
św. Norberta w Hebdowie, 3 km od Wiślanej trasy 
Rowerowej. To niezwykły, zabytkowy obiekt z du-
szą, dysponuje 27 pokojami z łazienkami, w których 
zmieści się do 68 osób  (pokoje 1, 2, 3, 4, 5, i 6-oso-
bowe). Każdy pokój jest komfortowo wyposażony, 
posiada łóżka, biurko, TV oraz dostęp do Internetu. 
Klasztorna jadalnia pomieści 70 osób, serwowane 
są tu domowe posiłki. Obiekt otoczony jest dużym 
ogrodem z widokiem na zakole Wisły. Dla dzieci 
przygotowano tam plac zabaw. Do dyspozycji 
gości oddano także sale konferencyjne, kaplicę 
i salę spotkań. Odpocząć można w przyklasztor-
nych krużgankach i ogrodzie z altaną. W Domu św. 
Norberta prowadzone są rekolekcje dla wszystkich 
chętnych, zarówno osób indywidualnych, jak i grup. 
Do Domu przylega kościół pw. Wniebowzięcia NMP 

pochodzący z połowy XII w. z pięknymi, baroko-
wymi wnętrzami.

https://domnorberta.pl/
http://domnorberta.pl
mailto:recepcja@hotelswnorberta.pl


. Trasa poprowadzona po wałach przecina ulicę w Ispinie  – ruch samochodowy jest duży, więc 
trzeba zachować ostrożność przy przejeździe. 100 metrów od mostu położony jest kolejny MOR.
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SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
„DELIKATESY NATALKA”
w Drwini
„Delikatesy Natalka” to punkt do zapamiętania dla 
tych, którzy planują przejażdżkę Wiślaną Trasą 
Rowerową na odcinku biegnącym na wschód od 
Krakowa. 

Od Niepołomic aż do Grobli WTR biegnie po wa-
łach przeciwpowodziowych. „Delikatesy Natalka” 
to pierwszy po 26 kilometrach od Niepołomic (a 6 
km od Ispiny) punkt, w którym można uzupełnić je-
dzenie i picie. Warto to zrobić, bo na wałach czekają 
rowerzystów piękne widoki ale nie ma absolutnie 
żadnych punktów usługowych czy gastronomicz-
nych. W ofercie sklepu jest pyszna kawa z ekspresu, 
świeżutkie drożdżówki i słone przekąski codzien-
nie dowożone w rodzinnej piekarni, gałkowe lody 
tradycyjne, a nawet miód z własnej pasieki. Obok 
sklepu przygotowano obszerną altanę, która może 
pomieścić całkiem sporą grupę rowerzystów. Po 

uzgodnieniu możliwe jest zorganizowanie w niej 
grilla.  Jest też usługa dość nietypowa jak na sklep 
spożywczo-przemysłowy... apiterapia w drewnia-
nym 2-osobowym domku, w którym utrudzeni 
rowerzyści mogą zaznać wyjątkowego relaksu. 
O szczegóły trzeba pytać w sklepie. 

12 284 97 05

Grobla 147, 
Drwina
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SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY „TĘCZA”
w Świniarach

Jeśli ktoś nie zaopatrzył się w  jedzenie i picie 
w Uściu Solnym, jadąc Wiślaną Trasą Rowerową 
w kierunku Krakowa, to nic straconego. 4 kilometry 
dalej, bezpośrednio przy samej trasie, w Świniarach, 
sklep spożywczo-przemysłowy “Tęcza” zaprasza! 
Dla strudzonych rowerzystów przygotowano altanę, 
która  pomieści nawet 10 osób. Sklep oferuje za-
wsze świeże, bo na miejscu wypiekane, drożdżówki 
i pieczywo. Uwaga! można też zamówić kanapki, 
a nawet wybrać do nich swoje ulubione składniki 
z oferty dostępnej w sklepie. A potem zjeść je na 
miejscu lub zabrać ze sobą na dalszą wycieczkę. 
Latem w sprzedaży są owoce sezonowe: truskawki, 
maliny, jabłka od tutejszych rolników. Warto tu zaje-
chać, wygodnie odpocząć i nabrać sił przed dalszą 
wycieczką. 502581077

Świniary 5, 
Świniary





DWÓR W DOŁĘDZE
oddz. Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Jadąc Wiślaną Trasą Rowerową w  pobli-
żu Szczurowej warto zaplanować zwiedzanie 
obiektu znajdującego się na Szlaku Architektury 
Drewnianej. Do Dworu w Dołędze, będącego od-
działem Muzeum Okręgowego w Tarnowie,  moż-
na wygodnie dotrzeć zjeżdżając z Wiślanej Trasy 
Rowerowej w lokalne drogi, np. od Miejsca Obsługi 
Rowerzystów w Kopaczach Wielkich to tylko 7 km. 
Obiekt jest klasycznym przykładem szlacheckiego 
dworu z  I poł. XIX stulecia, w którym obejrzymy 
nie tylko meble i pamiątki po życiu codziennym 
mieszkańców, ale i eksponaty związane z burzliwą 
historią miejscowości (rzeź Galicyjska, powstanie 

Styczniowe, II Wojna Światowa). Otaczający park 
to świetne miejsce na odpoczynek, regenerację sił 
czy sesję zdjęciową. Okazjonalnie organizowane są 
tam koncerty i inne imprezy kulturalne. 

Poza klasycznym zwiedzaniem opiekunowie 
Muzeum proponują udział w  zajęciach eduka-
cyjnych przystosowanych także do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością słuchu. Chęć skorzystania 
z usług tłumacza PJM należy zgłosić 2 tygodnie 
przed planowaną wizytą. 

muzeum.tarnow.pl

+48 14 6715414

Dołęga 10
32-821 Zaborów

dolega@muzeum.tarnow.pl

404 405

https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/muzeum-dwor-w-doledze/
http://muzeum.tarnow.pl
mailto:dolega@muzeum.tarnow.pl
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KOGUTOWO AGROTURYSTYKA
w Miechowicach Wielkich

facebook.com/Kogutowo

+48 607 362 163

Miechowice Wielkie 102
Miechowice Wielkie

kogutowovelo@gmail.com

Kogutowo to miejsce z duszą i klimatem. Stary Dom 
i stodoła tworzą jedyne w swoim rodzaju gospo-
darstwo agroturystyczne położone w Widłach Wisły 
i Dunajca, tylko 2 km od miejsca skrzyżowania Velo-
Dunajec i Wiślanej Trasy Rowerowej w Wietrzycho-
wicach. Jest tu 15 miejsc noclegowych oraz pole 
namiotowe. W obiekcie mamy bardzo dobrze wypo-
sażony aneks kuchenny (m.in. kuchenka, ekspres 
do kawy, piekarnik, naczynia). Wyjątkowość tego 
miejsca gwarantuje  wspólna sala zaaranżowana 
w stodole, w której można się zrelaksować. Zwykle 
jest tu spokojnie, jest telewizor, stół do ping-ponga, 
rzutki oraz piłkarzyki. Ale od czasu do czasu ta 
zwykłą stodoła zamienia się w niezwykła halę kon-
certową. Właściciel gra w zespole ADSU i kilka razy 
do roku zaprasza do koncertowania wyjątkowych 
gości z branży muzycznej. Dla wszystkich otwarty 
jest także przestronny ogród, a w nim plac zabaw 
i odkryty basen. Można tu zorganizować różnorakie 
imprezy, nawet wesela, targi, koncerty i warsztaty. 

Jest tu także samoobsługowa stacja naprawy  ro-
werów. Właściciel to prawdziwy pasjonat kolarstwa 
i chętnie gości całe grupy rowerzystów.

https://www.facebook.com/Kogutowo/
http://facebook.com/Kogutowo
mailto:kogutowovelo@gmail.com
http://m.in




ZAGRODA FELICJI CURYŁOWEJ W ZALIPIU
oddz. Muzeum Okręgowego w Tarnowie

muzeum.tarnow.pl

+48 14 641 19 12

Zalipie 135  
Zalipie

zalipie@muzeum.tarnow.pl

Digitalizacja 3D

Mówi się, że Zalipie to najbardziej malownicza wieś 
w północno-wschodniej Małopolsce. Nie tylko ma-
lownicza, a malowana. Zalipiańskie kobiety od po-
koleń malują swoje domy (i nie tylko) w oryginalne 
wzory kwiatowe. 

Wszystko zaczęło się od tego, że gospodynie 
chciały upiększyć ściany zakopconych chat. 
Propagatorką tej tradycji była Felicja Curyło, ar-
tystka ludowa żyjąca na początku XX w. Dom 
Felicji odwiedzano, by podziwiać malunki, już za jej 

życia, a po jej śmierci stał się oddziałem Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie. Dom malowany jest z ze-
wnątrz, ale najpiękniejsze dzieła można zobaczyć 
w środku (sień, izby, kuchnia). Organizowane są tu 
zajęcia muzealne i warsztaty plastyczne. 

W okolicy jest też dostępny do zwiedzania w peł-
ni wyposażony dom innej artystki — Stefani 
Łączyńskiej. Rowerzysta powinien przejechać się 
po całej wsi — malowanych domów i budynków 
jest tu więcej!

412 413

https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/zagroda-curylowej-w-zalipiu/
http://muzeum.tarnow.pl
mailto:zalipie@muzeum.tarnow.pl
https://www.youtube.com/watch?v=crh4krdL5ew&list=PLumTIngQVJjXgUCo1ghoDVQlnmqwyls7c&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=crh4krdL5ew&list=PLumTIngQVJjXgUCo1ghoDVQlnmqwyls7c&index=17


414 415

Salon i Serwis Rowerowy Sławomira Taraska poło-
żony jest na obrzeżach Dąbrowy Tarnowskiej, w po-
dobnej odległości (ok. 14 km) od trasy VeloDunajec 
i Wiślanej Trasy Rowerowej). Salon zajmuje się 
sprzedażą rowerów, głównie holenderskich i nie-
mieckich marek. Dobrze wykwalifikowana obsługa 
(sami pasjonaci!) pomoże dobrać idealny rower lub 
podpowie jakiego elementu brakuje w tym, który 
już posiadacie. . W salonie znajdziecie też ser-
wis, w którym można szybko naprawić powstałe 
na trasie usterki, większe i mniejsze, lub dokonać 
przeglądu roweru, aby rowerowa przygoda trwała 
bez zakłóceń. Warto więc pamiętać o tym miejscu 
jadąc VeloDunajec lub Wiślaną Trasą Rowerową 
w północno-wschodniej części Małopolski.

SALON ROWEROWY, SERWIS - SŁAWOMIR 
TARASKA
w Dąbrowie Tarnowskiej

facebook.com/RoweryUzywane

512 319 745

ul. Grunwaldzka 80
Dąbrowa Tarnowska

blondyn84@gmail.com

https://www.facebook.com/RoweryUzywane
http://facebook.com/RoweryUzywane
mailto:blondyn84@gmail.com


MUZEUM DROGOWNICTWA
w Szczucinie

W Szczucinie, niedaleko Wiślanej Trasy Rowerowej, 
znajduje się Muzeum i  Skansen Drogownictwa. 
Zobaczyć tam można zabytkowe maszyny służą-
ce do budowania dróg oraz ekspozycję dotyczącą 
technik tworzenia jezdni i mostów w Polsce. 

W skansenie znajdują się urządzenia używane w bu-
downictwie od końca dziewiętnastego wieku oraz 
przykłady przeróżnych wariantów stosowanych 
wtedy powierzchni drogowych. Ogromne maszy-
ny drogowe ustawione na wzniesieniu zachwycają 

swoją budową i  ukazują historię drogownictwa. 
Zobaczyć tu można kotły, kruszarki, pługi, zrywa-
ki, skład kolejki i wiele innych maszyn drogowych. 
Warto też obejrzeć zabytkowy most Bailey’a. Obiekt 
powstały w 1982 roku, jego ekspozycja zajmuje po-
nad 2 hektary, otoczona jest lasem. Jest to miejsce 
idealne dla każdego fana budownictwa drogowego. 
Warto więc przyjechać do Szczucina i zachwycić się 
ogromnymi aparaturami, którymi niegdyś w całej 
Polsce budowano mosty oraz drogi. 

gov.pl/web/gddkia/informacje-dla-zwiedzajacych

14 643 63 81

ul. 1-go Maja 39,
Szczucin

whd@gddkia.gov.pl

416 417

https://www.gov.pl/web/gddkia/informacje-dla-zwiedzajacych
http://gov.pl/web/gddkia/informacje-dla-zwiedzajacych
mailto:whd@gddkia.gov.pl
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OBIEKTY NOCLEGOWE



OBIEKTY GASTRONOMICZNE



INNE OBIEKTY USŁUGOWE

PUNKTY 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

http://Kajaki-na-Skawie.pl


ATRAKCJE 
TURYSTYCZNE





Z południa na północ - VeloNatura

Długość 
271 km (częściowo wspólnie z VeloDunajec, VeloMetropolis i WTR)

Start 
Muszyna (granica ze Słowacją)

Meta 
Kościelec (granica z województwem świętokrzyskim)

Trasa VeloNatura
 SPACER WIRTUALNY

https://spacery.visitmalopolska.pl/velonatura/


Trasa VeloNatura jest częścią przyszłej europejskiej 
trasy EuroVelo11 i takie oznakowanie na tabliczkach 
spotkamy w terenie (EV11). Jej długość w Małopol-
sce, od granicy słowackiej po granicę z wojewódz-
twem świętokrzyskim, wynosi około 270 km. 

Trasa składa się z kilku fragmentów:

• samodzielny  odcinek od granicy ze Słowacją przez 
Muszynę do Starego Sącza,

• wspólny odcinek z trasą VeloDunajec od Starego 
Sącza do Ostrowa,

• wspólny odcinek z VeloMetropolis (EuroVelo4) od 
Ostrowa do Woli Batorskiej k. Niepołomic

• wspólny odcinek z Wiślaną Trasą Rowerową (WTR) 
i VeloMetropolis do Krakowa (most Wandy)

• samodzielny odcinek od Mostu Wandy w Krakowie, 
przez dzielnicę Krakowa Nową Hutę, Proszowice do 
granicy z województwem świętokrzyskim

Osią pierwszego odcinka tej trasy jest rzeka Poprad. 
Od granicy ze Słowacją szlak prowadzi na północ, 
a Muszyna to pierwsza miejscowość na trasie, 
w której można skorzystać z usług gastronomicz-
nych i noclegowych. To znana miejscowość uzdro-
wiskowa z bogatą ofertą dla aktywnych turystów. 
To tu rozpoczynają się spływy Popradem, tu można 
podziwiać wyjątkowe kompozycje kwietne i zrelak-
sować się w malowniczym parku na Zapopradziu. 
W Muszynie trasa krzyżuje się z trasą VeloKry-
nica  – prowadzącą na wschód doliną Kryniczanki 
i Muszynki przez Powroźnik do Krynicy-Zdroju. To 
kolejne słynne małopolskie uzdrowisko, z jeszcze 
większą liczbą atrakcji turystycznych do zaofero-
wania. Na terenie gminy Muszyna warto jeszcze 
zaliczyć pętlę tematyczną  – Szlakiem Wód Mine-
ralnych, z których słynie cały Beskid Sądecki.

Cechą charakterystyczną tego odcinka jest trans-
graniczność. Między Muszyną a Piwniczną-Zdro-
jem trasa kilkukrotnie przekracza rzekę nowo 
wybudowanymi kładkami (w Miliku i Andrzejówce), 
prowadząc raz stroną słowacką, raz polską. Od 
Piwnicznej-Zdroju trasa biegnie już wyłącznie 
w  granicach naszego kraju. Zmierzając wciąż 
w kierunku północnym, trasa prowadzi nas przez 
kolejne urokliwe miejscowości: Rytro z zamkiem, 
Wolę Krogulecką ze „ślimakiem” i Stary Sącz, mo-
gący poszczycić się bogatą historią ale i zupełnie 

nową atrakcją dla turystów   – Leśnym Molo na 
Miejskiej Górze. 

Zanim opuścimy Stary Sącz i przejedziemy kolejną 
kładkę na Popradzie, warto podjechać krótki odci-
nek trasą VeloDunajec do Enklawy Przyrodniczej 
Bobrowisko. To wyjątkowe miejsce dla miłośników 
natury.  Wracamy nad Poprad, zaliczamy kolejną 
charakterystyczną kładkę i opuszczamy Beskid Są-
decki. Teraz wjeżdżamy do Kotliny Sądeckiej. Nowy 
Sącz to duże miasto, ale trasa wiedzie wygodnie po 
wałach przeciwpowodziowych. Rynek z Ratuszem 
znajduje się niemal tuż przy trasie, natomiast żeby 
dotrzeć do innego wyjątkowego miejsca  – Mia-
steczka Galicyjskiego, trzeba przejechać całe mia-
sto w kierunku wschodnim.  

Dalej trasy VeloNatura i VeloDunajec łączą swój 
bieg aż do Ostrowa. Od miejscowości Wielogłowy 
za Nowym Sączem do zapory w Czchowie trasa 
nie jest jeszcze przygotowana, dlatego zachęcamy 
do skorzystania z propozycji przejazdu w formie 
pliku gpx:

narowery.visitmalopolska.pl/pl/velonatura

Po drodze warto zaplanować zwiedzanie zamku 
w Tropsztynie i baszty w Czchowie. Żeby dotrzeć 
do nich z trasy trzeba przeprawić się przez Duna-
jec promem. Dla tych, którzy mają więcej czasu, 
w upalny dzień idealny będzie odpoczynek i zabawa 
na kąpielisku Chorwacja. W ofercie są kajakowe 
spływy Dunajcem.  W okolicy Zakliczyna znajdują 
się kolejne ciekawe obiekty do zwiedzenia: Euro-
pejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz ru-
iny zamku w Melsztynie.  Odcinek od Zakliczyna 
do Ostrowa również nie jest jeszcze wybudowany 
i trzeba jechać po drogach publicznych. Tu cieka-
wym urozmaiceniem wycieczki może być wizyta 
w jednej z małopolskich winnic.   

bit.ly/winnice

W Ostrowie trasy VeloNatura/VeloDunajec spoty-
kają się z biegnącą od wschodu, trasą VeloMetro-
polis (EuroVelo4). W tym miejscu trasa VeloNatura  
skręca na zachód i  łączy się z VeloMetropolis, 
a trasa VeloDunajec biegnie dalej na północ.

Więcej na
narowery.visitmalopolska.pl/pl/velonatura

Nieco wcześniej, w Bogumiłowicach, znajduje się 
stacja kolejowa linii Tarnów-Kraków. Można wyko-
rzystać dojazd pociągiem do zaplanowania różnych 
wariantów wycieczek na tym odcinku, łącząc je np. 
ze zwiedzaniem pobliskiego Tarnowa.

Przebieg na odcinku od Ostrowa do Woli Bator-
skiej k. Niepołomic został opisany w rozdziale do-
tyczącym trasy VeloMetropolis.

Od Mostu Wandy w Krakowie trasa VeloNatura bie-
gnie samodzielnie na północ i północny wschód, 
prowadząc przez wyjątkową dzielnicę Krakowa  – 
Nową Hutę. Poza granicami Krakowa na chwilę 
obecną trasa nie jest jeszcze wybudowana i ozna-
kowana, dlatego chętnych do przejechania tego 
planowego odcinka odsyłamy do pliku gpx, który 
pozwoli wygodnie dotrzeć do granicy z wojewódz-
twem świętokrzyskim.

profil wysokościowy z geoportalu MIIP
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https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velodunajec
http://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velonatura
http://bit.ly/winnice
http://bit.ly/winnice
https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velometropolis
https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velonatura
http://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velonatura


Rozpoczynając wycieczkę od granicy polsko-słowackiej pierwszą 
miejscowością mijaną na trasie VeloNatura jest Muszyna.

Propozycja wycieczki po okolicy

https://online.fliphtml5.com/ctbpw/tjzj/#p=1
https://fliphtml5.com/ctbpw/tjzj/


MUSZYŃSKA GRA 
ROWEROWA
w Muszynie

Czy wiesz, o czym szumi Poprad? Możesz prze-
jechać całą nadpopradzką część VeloNatura, ale 
dopiero w Muszynie usłyszysz jego głos. Zgłębisz 
tajemnice “Księcia Popradu” i miasta rozłożonego 
na jego brzegach. 

To położone na końcu Polski, pełne zabytków, 
pięknych widoków i  nowych atrakcji, uzdrowi-
sko poznasz dzięki “Muszyńskiej Grze Rowero-
wej”. To jedyna w swoim rodzaju gra, prowadzona 
przez jedynego w swoim rodzaju przewodnika 

- Babę z Gór! Trasa prowadzi przez najciekawsze 
zakątki Muszyny m.in. muszyńskie ogrody. Pod-
czas gry przemieszczamy się na rowerach i uzupeł-
niamy naklejkami specjalną mapę, a przewodniczka 
w ciekawy i kreatywny sposób opowiada o mija-
nych miejscach i animuje całą zabawę. 

W trakcie gry czekają na was takie atrakcje jak pi-
cie wody mineralnej prosto ze źródła. Wystarczy ro-
wer i dobry humor. Resztę robi Baba z Gór! A jeśli 
potrzebujesz, to będzie Ci informacją turystyczną, 
przewodnikiem górskim lub animatorem. Zaprowa-
dzi też do serwisu i powiem, gdzie podają najlepszą 
w mieście kawę!

babazgor.pl

+48 500 125 999

Al. Zdrojowa 4
Muszyna

zuza@babazgor.pl

434 435

http://m.in
https://babazgor.pl/
https://babazgor.pl/
http://babazgor.pl
mailto:zuza@babazgor.pl


POKOJE GOŚCINNE U WOJAKA
w Muszynie
Pokoje gościnne  „U Wojaka” usytuowany jest na 
południowym zboczu góry Malnik  - widać go z każ-
dego miejsca Muszyny! Otoczony jest zielonym 
lasem Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a nie-
malże pod samym progiem przebiega żółty szlak 
pieszy, na Malnik oczywiście. To miejsce dla tych, 
którzy lubią aktywnie spędzać czas i wypoczywać 
na łonie natury. Jesienią odnajdą się tu grzybia-
rze (las jest pełen rydzów!), a zimą, już spod domu  
można zjeżdżać na sankach. To kameralny obiekt 
z pięcioma pokojami, które łącznie pomieszczą 18 
osób (pokoje od 1 do 6-osobowych). W Domu dla 
gości dostępna jest dobrze wyposażona kuchnia, 
w której przygotujecie wspólny posiłek. Jest też 
miejsce do wypoczynku i biesiadowania — Izba 
Wojaka z kominkiem, długim stołem, szachami, 
warcabami oraz kartami do gry. Właściciele, przez 
cały pobyt, służą gościom pomocom w organizacji 
atrakcji tj. kulig, spływ kajakowy, przejażdżki sku-
terami w terenie, podpowiadają co robić w okolicy, 

a nawet prowadzą po szlakach górskich i grzybo-
wych! Do trasy rowerowej VeloNatura jest stąd nie-
cały kilometr.

uwojaka.pl

691 64 74 34,
691 556 610

ul. Ogrodowa 29A
Muszyna

magdawojak@o2.pl

436 437

http://www.uwojaka.pl/
http://uwojaka.pl
mailto:magdawojak@o2.pl


CHATA MUSZYNA
w Muszynie
Chata Muszyna to miejsce, które przywoływać ma 
na myśl dom. Dom drewniany, pełen ciepła i spokoju. 
Dom położony w cichej i zielonej okolicy. Taki dom, 
który przyjmie każdego wędrowca i... rowerzystę 
też. Chata położona jest w Muszynie,  na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w dolinie Po-
pradu, pomiędzy szczytami Beskidu Sądeckiego. 
Przez okolice prowadzą szlaki górskie i rowerowe. 

Chata oferuje noclegi w pokojach 1, 2, 3, 4-osobo-
wych. Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem 
i toaletą. Goście mogą korzystać ze wspólnej kuchni 
na piętrze, bardzo dobrze wyposażonej tak aby 
każdy gość mógł przygotować i zjeść własny posiłek. 
Dostępny jest także wspólny salon wypoczynkowy 
z aneksem kuchennym na parterze, w sam raz na 
wspólne biesiadowanie.  W okolicy znajdziecie także 
restauracje. W ogrodzie mamy miejsce na ognisko 
i mini plac zabaw.

chatamuszyna.pl

600 171 575

ul.Grunwaldzka 74
Muszyna

chatamuszyna@chatamuszyna.pl
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http://www.chatamuszyna.pl/
http://chatamuszyna.pl
mailto:chatamuszyna@chatamuszyna.pl


CHATA NATURA
w Muszynie

facebook.com/Chata-Natura

+48 500 411 654

ul. Grunwaldzka 174
Muszyna

chatanatura.pl@gmail.com

Chata Natura — miejsce zrodzone z miłości do gór, 
natury i ludzi — w dolinie Popradu, w sercu Beskidu 
Sądeckiego. Idealne na spędzenie wakacji, urlopu 
lub tylko weekendu w rytmie slow. Można tu zła-
pać kontakt z naturą i przywrócić życiu równowagę. 
Chata jest drewniana, wnętrza niezwykle przytulne, 
urządzone w góralskim stylu. W domku do dyspozy-
cji gości oddano trzy sypialnie, dwie łazienki, jadal-
nię oraz aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem. 
W salonie mamy kominek, przy którym przyjemnie 
spędzicie zimne wieczory. Może tu mieszkać jedno-
cześnie 10 osób. Z balkonu rozpościera się piękny 
widok na okoliczne góry. W dużym ogrodzie znaj-
dziecie miejsce do wypoczynku, ruską banię, saunę, 
kokony ogrodowe, leżaki, hamaki, grill, jest też plac 
zabaw z trampoliną. W okolicy domku panują do-
skonałe warunki do uprawiania narciarstwa, jest tu 
też przechowalnia sprzętu narciarskiego. Latem zaś 
znajdziecie tu wiele tras rowerowych (800 m do Ve-
loKrynica) i pieszych.
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https://www.facebook.com/Chata-Natura-593957070942160/
http://facebook.com/Chata-Natura
mailto:chatanatura.pl@gmail.com


WILLA VITA
w Muszynie

willavita.pl

+48 660 084 794

ul. Zielona 16
Muszyna

biuro@willavita.pl

 Villa Vita to dwa apartamenty o wysokim standar-
dzie położone w Muszynie, tuż przy Parku Zdrojo-
wym. Każdy z apartamentów posiada klimatyzację, 
dobrze wyposażony aneks kuchenny (mikrofalówka, 
lodówka, płyta kuchenna i ekspres do kawy) oraz 
łazienkę. Pierwszy pomieści 4 osoby, posiada sy-
pialnie z podwójnym łóżkiem i pokój dzienny z roz-
kładaną sofą. Drugi przeznaczony jest dla 6 osób. 
Posiada dwie sypialnie oraz pokój dzienny. Każdy 
z apartamentów ma osobne wejście. Obiekt z jed-
nej strony otacza las, a z drugiej Park Zdrojowy, 
w którym znaleźć można pijalnie bezpłatnej wody 
mineralnej, ruiny zamku, siłownie plenerowe, boisko 
trawiaste oraz wiaty wypoczynkowe. Blisko stąd 
także do plaży nad potokiem Szczawnik, do Cen-
trum Rekreacji i Sportu Zapopradzie, gdzie znajduje 
się odkryty basen oraz do słynnych muszyńskich 
ogrodów.

442 443

http://www.willavita.pl/
http://willavita.pl
mailto:biuro@willavita.pl


HOTEL**** KLIMEK SPA
w Muszynie

hotelklimek.pl

+48 18 477 82 22

ul. Złockie 107
Muszyna

recepcja@hotel-klimek.pl

Położony w Złockim, beskidzkiej wiosce tuż pod 
Muszyną, Hotel**** Klimek Spa może pochwalić 
się pięknym otoczeniem i pięknymi wnętrzami. 
Leży w dolinie Popradu, a otaczają go wzniesienia 
Beskidu Sądeckiego. Hotel dysponuje luksuso-
wymi pokojami 1 i 2-osobowymi (z możliwością 
dołożenia dostawki), apartamentami 2-osobo-
wym oraz studiami przeznaczonym dla 4 osób. 
Restauracja serwuje potrawy kuchni polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem regionalnej kuchni 
sądeckiej. Szczególnie ciekawe jest menu sezo-
nowe, przygotowywane z lokalnych składników. 
Ponadto w  hotelu mamy Pub z  parkietem do 
tańca, mini kręgielnie i Klub Gentelmena  z bilar-
dem. Prawdziwy relaks można odnaleźć w strefie 
Spa&Wellnes z basenem, z sauną, łaźnią parową, 
prysznicami wysokociśnieniowymi i bogatą ofertą 
zabiegów spa. Zdrowie podreperować można 
w Centrum Rehabilitacji - znajdziecie tu zabiegi 

bazujące na wodach mineralnych, borowinach, 
krenoterapię czy też masaże.
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HOTEL*** ACTIVA
w Muszynie

hotel-activa.pl

+48 18 471 80 20

ul. Złockie 78
Muszyna

recepcja@hotel-activa.pl

Hotel*** Activa to pięknie położony, duży obiekt 
noclegowy, który pomieści wiele grup rowerzy-
stów. Zlokalizowany jest na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim. Bli-
sko stąd do Muszyny, Krynicy i oczywiście w góry! 
W niedalekiej odległości przebiegają też trasy piesze, 
narciarskie i oczywiście rowerowe (mamy stąd 3 km 
do tras VeloNatura i VeloKrynica). Hotel oferuje kom-
fortowe pokoje i apartamenty - 1 i 2-osobowe oraz 
rodzinne. W obiekcie dostępne jest centrum rekre-
acyjne z sauną, łaźnią parową i gabinetem masażu, 
baseny zewnętrzne, sala bilardowa i wypożyczal-
nia sprzętu sportowego. Szeroka jest też oferta 
gastronomiczna. Mamy tu restaurację serwującą 
dania kuchni z całego świata. W menu uwzględ-
niono dania wegańskie oraz bezglutenowe. Jest 
też kawiarnia z pięknym tarasem widokowym, 
activ.club z drink barem, a nawet źródełko wody 
mineralnej. W ogrodzie można skorzystać z wiaty 

grillowej. Dla dzieci przygotowano wewnętrzny 
pokój zabaw i plac zabaw na zewnątrz.
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CHATA DWIE DOLINY 
w Szczawniku
Chata Dwie Doliny to przytulny drewniany domek, 
zbudowany w tradycyjnym stylu. Położona jest na 
uboczu, w Szczawniku niedaleko Muszyny. Wnę-
trza są nowoczesne, ale utrzymane w klimacie gó-
ralskim. Ogród zaś jest przestronny i wyposażony 
we wszystko to, czego potrzebujecie, by móc tu 
wypoczywać. Obiekt posiada 5 sypialni, 3 łazienki, 
przestronny salon, jadalnię oraz kuchnię z pełnym 
wyposażeniem (kuchenka, piekarnik, zmywarka, lo-
dówka z zamrażarką, a nawet winiarka). Na zewnątrz 
czeka na was ruska bania z jacuzzi, basen, grill, a dla 
dzieci plac zabaw z trampoliną. Doskonała zabawa 
dla dużych i małych gwarantowana! A jeśli znudzi 
Wam się chata, to blisko z niej na szlaki rowerowe, 
piesze i narciarskie. Wszak leży tuż przy stacji nar-
ciarskiej Dwie Doliny Wierchomla-Muszyna, 1,5 km 
od wyciągu i przy szlaku do Bacówki nad Wiercho-
mlą. A miłośnicy zabytków i architektury drewnianej 
po sąsiedzku znajdą piękną Cerkiew św. Dymitra.

chatadwiedoliny.pl

+48 511 896 221

Szczawnik 14d
Muszyna

wioletta.cabak8@gmail.com
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Trasa VeloKrynica to dojazdowa trasa lokalna łącząca 
Muszynę przez Powroźnik z Krynicą-Zdrój.

Obejrzyj film z okolicy

https://youtu.be/Qyrw-DFBZpw


WILLA STARA CHAŁPA
w Muszynie

willa-starachalpa.pl

506 028 050,
519 898 520

ul. Polna 30 
Muszyna

muszyna.willa@gmail.com

Niby Stara Chałpa, a jednak Willa. Willa, i to w do-
datku bardzo nowoczesna, komfortowo urządzona, 
przestronna. Otoczona pięknym, kolorowym ogro-
dem, w którym znajdziecie wszystko to, co do wy-
poczynku jest Wam potrzebne. Miejsce idealne na 
nocleg podczas przemierzania okolicznych tras 
rowerowych - VeloKrynica i VeloNatura. Willa stoi 
na ulicy Polnej, z dala (3 km) od hałaśliwego cen-
trum, blisko wyciszającej natury. To kameralny 
obiekt dysponujący apartamentami przeznaczo-
nymi dla 5 i 8 osób, każdy ma dobrze wyposażoną 
kuchnię, salon i łazienkę. W dużym ogrodzie czeka 
na was grill, piłkarzyki, ogrodowe ogrzewane ja-
cuzzi, podświetlana altana, huśtawka, hamak i kosz 
ogrodowy. Właściciele chętnie udzielają informacji 
związane z pobytem i atrakcjami Muszyny, udo-
stępniają, w miarę dostępności, rowery górskie 
oraz salkę fitness i siłownię. Można tu znaleźć in-
formacje o wycieczkach organizowanych w okolicy, 

przewodnikach i imprezach kulturalnych. W Willi 
miło widziane są zwierzaki!
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POKOJE U BABCI MILI
w Tyliczu

www.ubabcimili.pl

503 325 770

Kazimierza Wielkiego 23, 
33-383 Tylicz

ubabcimili@onet.pl

Pokoje „U Babci Mili” to obiekt noclegowy zlokali-
zowany w centrum Tylicza. W ofercie jest 45 miejsc 
noclegowych w dwóch budynkach, w pokojach 2-, 
3- i 4-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji gości 
oddana jest duża sala ze stołem ping-pongowym, 
bilardem i piłkarzykami.  Dom otacza duży ogród, 
który został podzielony na część wypoczynkową 
z altaną, leżakami, huśtawkami i grillem oraz strefę 
dla dzieci z placem zabaw z trampoliną, piaskow-
nicą i domkami z drewna. 

Gospodarze zadbali jeszcze o dwie dodatkowe 
atrakcje: saunę i minibasen. W ogrodzie stoi bardzo 
duża wiata, którą wykorzystuje się na organizację 
imprez integracyjnych z regionalnym jedzeniem 
i góralską muzyką na żywo. Kuligi, a w lecie prze-
jażdżki wozem, dopełniają ofertę. Rowerzyści mogą 
skorzystać ze zniżek na dłuższy pobyt. Właściciel 
jest przewodnikiem beskidzkim, więc warto sko-
rzystać z jego wiedzy na temat okolicznych atrakcji. 

Z kolei syn właścicieli tuż obok prowadzi wypoży-
czalnię rowerów elektrycznych Baj Spot.
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WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW - BAJ SPOT
w Tyliczu

bajspot.pl

503 490 461

ul. Kazimierza Wielkiego 23, 
33-383 Tylicz

bajspot.rowery@gmail.com

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych Baj spot ma 
swoja siedzibę w Tyliczu, ale po uzgodnieniu może 
dowieźć sprzęt do Muszyny, Krynicy-Zdroju lub do 
innego miejsca według potrzeb klienta. Właściciel 
jest przewodnikiem beskidzkim i chętnie pomoże 
wybrać odpowiednią trasę na wycieczkę. Dla więk-
szych grup możliwe jest zorganizowanie wyjazdu in-
tegracyjnego oraz wycieczek z przewodnikiem. Tuż 
obok wypożyczalni rodzice właściciela prowadzą 
obiekt noclegowy, mogący pomieścić łącznie 45 
osób, oraz organizują biesiady z muzyką góralską 
na żywo i regionalnym jedzeniem. Warto zaplano-
wać przyjazd do Tylicza większą grupą i skorzystać 
z kompleksowej oferty.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RAPSODIA
w Krynicy-Zdroju

hotelrapsodia.pl

18 471 27 85

ul. Ebersa 5 
Krynica-Zdrój

owrapsodia@onet.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Rapsodia położony jest 
w centrum Krynicy-Zdrój, blisko dworca kolejo-
wego, blisko Deptaku i bezpośrednio przy trasie 
rowerowej VeloKrynica. To świetna opcja dla tych, 
którzy szukają noclegu w dobrej cenie. Ośrodek 
pomieści 65 osób w pokojach 1, 2, 3-osobowych. 
Wszystkie pokoje mają łazienkę, balkon i telewizor. 
Wszystkie są przytulne i kolorowe.  Goście mogą 
skorzystać z usług gabinetu masażu oraz z sauny. 
Odprężyć można się tu także w sali kominkowej.  
Można tu także wypożyczyć rower, zagrać w bilard, 
a latem w ping-pong. W Ośrodku nie ma restau-
racji, ale wiele bardzo dobrych można znaleźć po 
sąsiedzku. Właściciele współpracują z lokalnymi 
biurami podróży — można tu znaleźć informacje 
o organizowanych w okolicy wycieczkach, impre-
zach kulturalnych, a także znaleźć przewodnika lub 
instruktora narciarstwa.
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HOTEL*** ORLIK
w Krynicy-Zdroju

hotelorlik.pl

+48 18 533 03 75

ul. Kościuszki 7
Krynica-Zdrój

orlik@krynica.pl

Hotel*** Orlik w Krynicy-Zdroju ma świetną lokali-
zację. Położony jest zaledwie 500 m od głównego 
Deptaka i 300 m od trasy rowerowej VeloKrynica. 
Będzie więc świetną bazą wypadową, zarówno na 
rowerowe wyprawy, jak i na zwiedzanie miasta, oko-
lic i górskie wędrówki po Beskidzie Sądeckim oraz 
Niskim. Lokalizację docenią też narciarze. Hotel dys-
ponuje 22 pokojami 1, 2 oraz 3-osobowymi. Pokoje 
można ze sobą łączyć, aby otrzymać studia, idealne 
dla 4, 6, a nawet 7 osób. Wszystkie pokoje mają ła-
zienki, część wypoczynkową z fotelami, lodówkę, 
czajnik elektryczny, telewizor oraz zestaw do parze-
nia kawy. Za dodatkową opłatą można skorzystać 
z sauny i wanny z hydromasażem, jest też stół do 
ping-ponga, a dla dzieci plac zabaw. W hotelowej 
restauracji serwowane są śniadania, obiady oraz 
obiadokolacje kuchni polskiej i międzynarodowej.
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CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w Krynicy-Zdroju

krynica-zdroj.pl

18 472 55 77, 
18 472 55 88

ul. Zdrojowa 4/2
Krynica-Zdrój

it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdrój 
położone jest tuż przy Krynickim Deptaku i Głównej 
Pijalni Wód Mineralnych.. To idealna lokalizacja na 
początek wizyty w tym regionie. Warto wejść do 
środka i zaopatrzyć się w materiały o najciekaw-
szych trasach rowerowych prowadzących przez 
Krynicę, Beskid Sądecki i całą Małopolskę. Krynica 
i okolice dysponują niezliczoną możliwością spę-
dzenia czasu na rowerze. Dla ceniących spokoj-
ną jazdę jest trasa VeloKrynica wzdłuż potoku 
Kryniczanka i rzeki Muszynki. A dla szukających 
wyzwań przygotowana została cała sieć tras MTB 
o  nazwach nawiązujących do leczniczych wód 
mineralnych, z których słynie uzdrowisko. Punkt 
startowy wszystkich tych tras znajduje się wła-
śnie na Deptaku Krynickim. Z CIT można skontak-
tować się także telefonicznie lub mailowo i uzyskać 
potrzebne informacje jeszcze przed przyjazdem. 
Budynek jest dobrze oznaczony, łatwo tu trafić. 
Bezpośrednio przy nim znajdują się ogólnodostęp-
ne, płatne toalety.
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PENSJONAT*** KOŚCIUSZKO
w Krynicy-Zdroju

kosciuszko-krynica.pl

18 471 23 45,
509 646 035

ul. Kościuszki 36
Krynica-Zdrój

kosciuszko@krynica.pl

Pensjonat*** Kościuszko to przytulny obiekt nocle-
gowy położony w centrum Krynicy-Zdroju, na skraju 
Parku Zdrojowego, zaledwie 400 metrów od trasy ro-
werowej VeloKrynica. Blisko stąd zarówno do atrak-
cji Krynicy, jak i na piesze, rowerowe i narciarskie 
szlaki. Hotel dysponuje pokojami 1, 2 i 3-osobowymi 
oraz apartamentami, które pomieszczą od 3 do 5 
osób. W restauracji serwowane są domowe posiłki, 
oparte na naturalnych, ekologicznych produktach. 
Dla gości dostępny jest wspólny salon, taras oraz 
sprzęt do grillowania, a dla dzieci plac zabaw. W zi-
mie można skorzystać z ogólnodostępnych sanek. 
Jest też przechowalnia sprzętu narciarskiego oraz 
miejsce na suszenie odzieży narciarskiej. Warto 
spojrzeć na stronę internetową obiektu — znajdzie-
cie tam ciekawe pakiety pobytowe z korzystnymi 
cenami i dodatkowymi atrakcjami.
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TURBOBIKES.PL
w Krynicy-Zdroju

turbobikes.pl

606 636 700

ul. Czarny Potok 75
Krynica-Zdrój

rowery@turbobikes.pl

Turbobikes to mobilna wypożyczalnia rowerów elek-
trycznych oraz tradycyjnych działająca na terenie 
Beskidu Sądeckiego, Niskiego i Podhala — wszędzie 
tam, gdzie można znaleźć piękne i ciekawe trasy ro-
werowe. Zarówno te łatwe jak i te trudniejsze. Rower 
wypożyczamy na parkingu przy dolnej stacji gon-
doli na Jaworzynę lub w ośrodku Rapsodia w Kry-
nicy-Zdrój (ul. Ebersa 5, przy VeloKrynica). Można 
też zadzwonić i poprosić o dowiezienie sprzętu 
w wybrane miejsce. Oferta jest bardzo bogata, znaj-
dziecie tu kilka modeli o różnych rozmiarach ram, 
także dla dzieci (min. 8 lat). W ofercie są też hulaj-
nogi elektryczne, przyczepki i foteliki oraz serwis 
rowerów tradycyjnych i elektrycznych. Na stronie 
internetowej Turbobikes znajdziecie propozycje 
najciekawszych tras o różnym stopniu trudności, 
a także informacje o wycieczkach zorganizowanych. 
Rower elektryczny to świetna opcja dla tych, którzy 
chcą wspomóc swoje nogi i dotrzeć tam, gdzie na 

tradycyjnym rowerze by nie dotarli. Na jednym ła-
dowaniu można przejechać od 30 do 50 km.
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HOTEL**** SPA DR IRENA ERIS
w Krynicy-Zdroju

drirenaerisspa.pl/krynica-zdroj

18 472 35 00

ul. Czarny Potok 30
Krynica-Zdrój

krynica@drirenaerisspa.com 

Hotel**** Spa Dr Irena Eris to miejsce dla tych, 
którzy szukają odrobiny luksusu, a przy tym pięk-
nej okolicy i bliskości natury. Położony jest tuż pod 
Jaworzyną Krynicką, w dzielnicy Czarny Potok, na 
terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Nie-
daleko znajduje się kolej gondolowa czynna przez 
cały rok. W hotelu dostępne są pięknie urządzone, 
komfortowe pokoje i apartamenty z widokiem na 
góry. Posiłki serwowane są w restauracji Szósty 
Zmysł bazującej na polskich daniach tradycyj-
nych oraz w restauracji Thai Time, specjalizują-
cej się w kuchni azjatyckiej, szczególnie tajskiej. 
Wieczory spędzać można w barze przy kominku. 
W hotelu dla gości dostępne jest Centrum Spa, 
gdzie korzysta się z dobroczynnych właściwości 
wód mineralnych, dostępne są różnorodne, luk-
susowe zabiegi, niezwykły basen z widokiem na 
góry, jacuzzi oraz sauna fińska. Wszystko — od 
szczegółowo urządzonych pokoi, po majesta-
tyczną lokalizację ma dawać klientowi poczucie 

spokoju i w luksusowym otoczeniu. To doskonała 
baza wypadowa na górskie i rowerowe wyprawy.
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HOTEL**** KRYNICA
w Krynicy-Zdroju

hotelkrynica.eu

+48 18 473 71 00

ul. Park sportowy 3
Krynica-Zdrój

recepcja@hotelkrynica.eu

Przytulny, ale nowoczesny, położony w centrum mia-
sta, a jednocześnie blisko natury. Hotel **** Krynica, 
będzie idealnym wyborem dla tych, którzy szukają 
noclegu o dobrym standardzie, chcą mieć wszę-
dzie blisko, chcą móc korzystać z wielu hotelowych 
atrakcji, a z okien pokoju widzieć Górę Parkową. To 
duży obiekt — pomieści aż 300 os. w 144 pokojach 
oraz apartamentach.

W klimatyzowanej, hotelowej Restauracji Różanej 
zjecie dania kuchni polskiej i międzynarodowej, 
kawę lub drinka wypijecie w lobby barze „Déjà vu”, 
a wieczór, albo i całą noc, możecie spędzić w klu-
bie „U STONSÓW”, gdzie rozbrzmiewa najlepsza 
muzyka. Hotel posiada też strefę SPA&Wellness 
z krytym basenem, sauną suchą, łaźnią parową 
z aromaterapią, jacuzzi, gabinetem masaży i gabi-
netem kosmetycznym oraz studiem fitness. Każdy 
rowerzysta doceni takie zaplecze! Planując pobyt, 

warto zerknąć na pakiety przygotowane przez ho-
tel np. Ski Zima lub świąteczny.
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SANATORIUM ENERGETYK
w Krynicy-Zdroju

energetyk-krynica.com

18 471 55 94

Kiepury 2 A
Krynica-Zdrój

recepcja@energetyk-krynica.com

Sanatorium Energetyk położone jest na niewiel-
kim wzniesieniu, pod górą Parkową, w spokojnej 
okolicy, choć tylko 500 m od Deptaka i trasy Velo-
Krynica. Oferuje 38 pokoi w różnym standardzie: 3 
apartamenty, 33 pokoje 2-osobowe oraz 2 pokoje 
typu studio. Wszystkie mają łazienki, wyposażone 
są w telewizor oraz czajnik. Niektóre mają także 
część wypoczynkową. Jak przystało na sanatorium, 
obiekt posiada strefę medyczną, w której każdy 
może podreperować swoje zdrowie lub się zrelak-
sować. Do wyboru jest szeroka gama zabiegów, 
które odpowiednio dobrać pomaga lekarz. Także ro-
werzyści znajdą tu coś dla siebie — masaże, kąpiele, 
zabiegi borowinowe i wiele innych. Po zabiegach 
warto zajrzeć do strefy rozrywki — jest tu stół do 
ping-ponga, organizowane są wieczorki taneczne 
i  spotkania autorskie, hotel pośredniczy także 
w sprzedaży wycieczek, po Krynicy i okolicy, także 
rowerowych. W jadłodajni można zjeść śniadanie, 

obiad, kolację i obiadokolację. Na życzenie gości 
przygotowywane są posiłki zgodne z ich dietą.
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WILLA MICHALINA
w Krynicy-Zdroju

+48 609 524 538

Sądecka 1
Krynica-Zdrój

rezerwacja@krynicamichalina.pl

Drewniany budynek, stare, drewniane meble, ru-
stykalne wnętrza, niewiele pokoi, wiele życzli-
wości — Willa Michalina to niezwykłe miejsce na 
mapie Krynicy-Zdroju. Położona jest w spokojnym 
miejscu, otoczonym zielenią Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, mimo to blisko stąd do centrum 
i na Słotwiny, a do trasy VeloKrynica jest  1,6 km. 
Willa posiada tylko pięć pokoi, co czyni ją dodat-
kowo bardzo kameralną. Dwa pokoje 2-osobowe, 
kolejne dwa 4-osobowe i apartament, także dla 4 
osób. Łącznie 15 miejsc. Każdy pokój ma łazienkę 
i telewizor. Klimatyczny wystrój pokoi nawiązuje 
do kultury łemkowskiej. Do dyspozycji gości jest 
wspólna kuchnia ,wyposażona w  lodówkę, czajnik, 
palnik indukcyjny, zastawę stołową, i duża jadalnia.
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BIKE PARK SŁOTWINY ARENA 
w Krynicy-Zdroju

slotwinyarena.pl/o-bike-parku

512 409 908

ul. Słotwińska 51 A
Krynica-Zdrój

recepcja@slotwinyarena.pl

Stacja narciarska Słotwiny to wiele więcej niż zwy-
kła stacja funkcjonująca tylko w zimie. Oferuje 
swoim gościom różnorodne atrakcje przez cały 
rok, korzystając z dogodnego położenia w pięknym 
miejscu. Dla rowerzystów przygotowano tu Bike 
Park, który działa w miesiącach wiosenno-jesien-
nych. Jeśli więc brakuje wam adrenaliny na trasie 
VeloKrynica, to warto tu podjechać. Park składa 
się z 4 dobrze przygotowanych tras rowerowych 
o różnym stopniu trudności: 1 łatwa, 2 średnioza-
awansowane i 1 trudna. Trasy są jednokierunkowe 
i łącznie mają aż 10 km. Znajdziecie na nich płynne 
bandy, muldy, stoliki step up’y oraz stepdown’y, na 
tej najtrudniejszej dodatkowo kamienie, korzenie, 
wąski wąwóz i strome zbocza, które dodają cało-
ści pikanterii. Na terenie Bike Parku działa również 
wypożyczalnia sprzętu - można wypożyczyć różne 
rowery, zarówno dla dorosłych jak i dzieci oraz 
kask, google i ochraniacze. Działa tu także szkoła 
rowerowa dla tych, którzy cieliby doskonalić swoją 

technikę, a dla głodnych po rowerowym wysiłku 
restauracja i wiata grillowa.
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WIEŻA WIDOKOWA  
I ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW
w Krynicy-Zdroju

Wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew to 
jedna z największych atrakcji Krynicy, pierwsza tego 
typu konstrukcja w Polsce. Stoi w paśmie Jaworzyny 
Krynickiej na wysokości 896 m.n.p.m. na szczy-
cie stacji narciarskiej Słotwiny Arena. Zbudowana 
jest z drewna akacjowego i wznosi się na 49,5 m. 
Rozpościerają się z niej widoki na okoliczne góry.. 
Cała trasa liczy 1030 m i jest ścieżką edukacyjno-
-przyrodniczą. Na specjalnych tablicach umieszczo-
no informacje na temat okolicznej przyrody, historii 

i kultury regionu. Dzieciom zwiedzanie urozmaicają 
instalacje z grami. Wyjatkową atrakcją jest 60-me-
trowa zjeżdżalnia!. Aby dostać się na wieżę nale-
ży wjechać ścieżką prowadzącą od Dolnej Stacji 
Słotwiny Arena, lub skorzystać z  kolejki linowej, 
na którą zabrać można także rower. Potem można 
zjechać jedną z tras MTB - w zależności od umie-
jętności. Warto wybrać się na jedno z wydarzeń 
specjalnych organizowanych na wieży - na przykład 
koncert.

wiezawidokowa.pl

512 409 905,
18 471 57 17

ul. Słotwińska 51 A
Krynica-Zdrój

kontakt@wiezawidokowa.pl
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Kładka w Miliku - trasa przez większość swego biegu wiedzie brzegiem Popradu 
przechodząc licznymi mostami i kładkami raz na polską, raz na słowacką stronę.



Przemierzając trasę VeloNatura warto odwiedzić kilka specjalnie przygotowanych miejsc, w których można 
napełnić bidony wodą o doskonałym składzie mineralnym - to lokalny Rowerowy Szlak Wód Mineralnych.



Do Muszyny (i dalej do Krynicy-Zdroju) regularnie kursują składy Kolei Małopolskich, zatrzymując  się na lokalnych stacjach tuż nad Popradem. Trasa VeloNatura 
co jakiś czas krzyżuje się z linią kolejową, co pozwala na wygodne zaplanowanie wycieczek rowerowych nawet dla mało zaawansowanych rowerzystów.



Kolejna kładka na Popradzie na słowacką stronę  – tym razem w Andrzejówce  – dzięki 
niej można uniknąć uciążliwego podjazdu w ruchu ogólnym przy Łopacie Polskiej.

Obejrzyj film z okolicy

https://www.youtube.com/watch?v=SYhnJo0RP7k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=SYhnJo0RP7k&t=2s


PENSJONAT*** IRENA 
na Łopacie Polskiej
Pensjonat*** Irena położony jest w wyjątkowym 
miejscu, gdzie rzeka Poprad malowniczo opływa 
niewielki cypel zwany Łopatą Polską. Z okien 
pensjonatu rozposciera się widok na malowniczy 
przełomem  rzeki. Budynek otoczony ze wszyst-
kich stron zielenią, z zadbanym ogrodem, tarasem 
z widokiem na cudowną przyrodę, to doskonałe 
miejsce na długi wypoczynek o każdej porze roku. 
Każdy z 15 eleganckich pokoi z łazienkami, wy-
posażony jest w komfortowe łóżka gwarantujące 
gościom wygodę i dobry sen. Dodatkowo w obiek-
cie można skorzystać z usługi masażu oraz sauny 
suchej i parowej. W ofercie jest wyżywienie, które 
można zamówić w różnych wariantach, śniadania 
podawane są w formie bufetu, a obiady z karty 
dań do wyboru. Aromatyczna kawa z profesjonal-
nego ekspresu oraz wyśmienite ciasta dopełniają 
oferty. Dla chętnych dostępna jest wypożyczalnia 
rowerów oraz zorganizowane z przewodnikiem 

pensjonat-irena.pl

(18) 443 13 27
502 751 689

Łopata Polska 26,
33-370 Muszyna

recepcja@pensjonat-irena.pl

wyprawy rowerowe, kajakowe oraz piesze. Na 
wypoczynek można przyjechać z małym pupilem.

Jeśli szukasz dobrej bazy wypadowej na zwiedza-
nie doliny Popradu, to doskonale trafiłeś! Pensjo-
nat*** Irena jest idealnym miejscem dla Ciebie.
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Żegiestów-Zdrój - przełom rzeki Poprad na Łopacie Polskiej.

Propozycja wycieczki po okolicy

Pijalnia ZdrojowaPijalnia Zdrojowa
AnnaAnna

https://online.fliphtml5.com/ctbpw/zzed/#p=1
https://fliphtml5.com/ctbpw/zzed/


Okolice Sulina - słowacka część trasy VeloNatura



HOTEL*** WIERCHOMLA SKI & SPA RESORT 
w Wierchomli Małej
Położony w malowniczej Dolinie Dunajca, u stóp 
Beskidu Sądeckiego Hotel*** Wierchomla Ski&Spa 
Resort to obiekt warty odwiedzenia zarówno zimą 
jak i w cieplejsze pory roku. Zimą, czekają tu na 
Was trasy narciarskie, kuligi i góralskie biesiady 
przy ognisku. Latem znajdziecie tu mnóstwo cie-
kawych szlaków, lasy pełne grzybów i oczywiście 
malownicze VeloNatura. 

Hotel dysponuje pokojami 2-osobowymi z możli-
wością dostawki, studiami, apartamentami oraz 
drewnianymi domkami z kominkiem przeznaczo-
nymi dla 10 lub 12 osób. Dla gości dostępny jest 
basen, strefa SPA, sala fitness oraz bar. Dzieci mogą 
skorzystać z przygotowanych dla nich animacji oraz 
Kids Fun SPA. Posiłki serwowane są w restauracji 
Tysina, która specjalizuje się w tradycyjnych daniach 
kuchni regionalnej. Dostępne jest specjalne menu 
dla wegetarian oraz dla dzieci. 

wierchomla.com.pl

(18) 414 31 31
(18) 414 31 30

Wierchomla Mała 42
Piwniczna-Zdrój

hotel@wierchomla.com.pl

Przy hotelu działa wypożyczalnia rowerów górskich 
i stacja narciarska ze szkółką narciarską oraz wy-
pożyczalnią sprzętu narciarskiego, jest też dar-
mowa przechowalnia sprzętu.

494 495
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HOTEL*** NAT PIWNICZNA-ZDRÓJ
w Piwnicznej-Zdroju

www.nat.pl/piwniczna-zdroj

572 663 275

ul. Kosarzyska 1, 33-350 
Piwniczna-Zdrój

  piwnicznazdroj@nat.pl

Hotel*** NAT Piwniczna-Zdrój (Smrek) położony 
jest w spokojnej okolicy wśród lasów, w dolinie 
potoku Czercz, w Piwnicznej - Kosarzyskach. To 
ok. 3,5 km od centrum Piwnicznej-Zdroju i trasy 
rowerowej VeloNatura. Obiekt oferuje 106 miejsc 
noclegowych w pokojach 2-osobowych i pokojach 
typu studio. Część z nich posiada balkony. Ośro-
dek posiada szerokie zaplecze zabiegowe oraz 
nowoczesne centrum odnowy biologicznej. Gabi-
nety zabiegowe, gabinet kosmetyczny, basen, sala 
gimnastyczna do ćwiczeń, siłownia na zewnątrz 
i wewnątrz, strefa relaksu z sauną i łaźnią parową 
pozwolą każdemu rowerzyście zregenerować się 
po intensywnych wycieczkach rowerowych. Szcze-
gólną wagę przykłada się tu do niskokalorycznego 
wyżywienia, od 20 lat organizowane są tu turnusy 
rekreacyjno-odchudzające.
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CHATA NA KOWALÓWKACH
w Piwnicznej-Zdroju
Drewniana chata otoczona lasem. Cisza. Spokój. 
Marzenie każdego, kto uwielbia góry i chce odpo-
cząć od zgiełku miasta. To marzenie może spełnić 
Chata na Kowalówkach. Położona jest w Beskidzie 
Sądeckim, nad Piwniczną-Zdrój, tuż pod Eliaszówką, 
zaledwie 1 km od czerwonego szlaku pieszego i 5 
km od trasy rowerowej VeloNatura. Do dyspozycji 
gości oddano tu 3 sypialnie, które łącznie pomiesz-
czą 7 osób, obszerny salon z jadalnią i kominkiem, 
dobrze wyposażoną kuchnię z tradycyjnym pie-
cem opalanym drewnem, a nawet piec chlebowy, 
w którym można samodzielnie upiec chleb według 
góralskiej receptury. Wnętrza są bardzo przytulne. 
Na zewnątrz znajduje się drewniany taras z prze-
pięknym widokiem, a w piwnicy stoi stół do tenisa 
oraz piłkarzyki. W okolicy, prócz licznych szlaków 
pieszych, mamy trasy rowerowe i skiturowe, obiekty 
sportowe i schronisko ze stadniną konną. chatanakowalowkach.pl

+48 505 054 043

ul. Zamakowisko 42
Piwniczna-Zdrój

chatanakowalowkach@interia.pl
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SKI HOTEL***
w Piwnicznej-Zdroju

skihotel.pl

+48 18 446 47 41
663 337 533

Sucha Dolina 33, 
Piwniczna-Zdrój

 skihotel@skihotel.p

Ski Hotel*** położony jest w Suchej Dolinie w sa-
mym centrum Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 
Z okien hotelu rozpościera się niesamowity widok na 
panoramę Beskidu Sądeckiego. Do Przełęczy Obidza 
jest ok. 2,5 km., to doskonała baza wypadowa na 
szlaki rowerowe w stronę Radziejowej, Eliaszówki 
i Wysokiej. Z kolei do centrum Piwnicznej-Zdroju 
i trasy rowerowej VeloNatura jest 7 kilometrów szosa 
biegnąca malownicza doliną.  Hotel oddaje do dyspo-
zycji 42 pokoje 2-osobowe oraz typu studio, łącznie 
mogące pomieścić do 95 osób.  W Zakątku relaksu 
można skorzystać z zabiegów kosmetycznych oraz 
masaży.  Ski Hotel*** jest współorganizatorem cy-
klicznych zawodów w Suchej Dolinie, odbywających 
się w różnych porach roku: Maraton MTB, Silver Run, 
Retro Ski. To świetna baza wypadowa dla biegaczy 
górskich, rowerzystów odkrywających górskie szlaki 
rowerowe i miłośników narciarstwa.
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Przełęcz Rozdziele: widok na Jaworki, Trzy Korony i Babią Górę

Obejrzyj film z okolicy
Przejdź do spaceru 360 °

Przejdź do spaceru 360 °

https://spacery.visitmalopolska.pl/filmy/12.Pieniny_PEAK_RIDE.mp4
https://spacery.visitmalopolska.pl/filmy/12.Pieniny_PEAK_RIDE.mp4
https://visitmalopolska.pl/pl_PL/obiekt/-/poi/wawoz-homole?inheritRedirect=true https://youtu.be/W1FmjoO0OsM
https://www.youtube.com/watch?v=hzbUITCAfLU&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=48
https://visitmalopolska.pl/pl_PL/obiekt/-/poi/wawoz-homole?inheritRedirect=true https://youtu.be/W1FmjoO0OsM
https://www.youtube.com/watch?v=SULcVGfwxBY&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=hzbUITCAfLU&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=SULcVGfwxBY&list=PLW7bK84gXVpGZKeOl0-SIOepVIMoKehjF&index=78


KAWIARNIA - LODZIARNIA FLORENCJA
w Piwnicznej-Zdroju

florencja.eu

669 906 999

Rynek 16, 
Piwniczna-Zdrój

biuro@florencja.eu

Jadąc trasą VeloNatura i przejeżdżając przez Piw-
niczną-Zdrój warto dojechać do centrum rynku na 
kawę w Kawiarni - lodziarni Florencja. Jest to lokal 
z rodzinnymi tradycjami. Spróbować można tam 
lodów o wyjątkowym smaku, tworzonych z natu-
ralnych składników. Oferta jednak nie na samych 
lodach się opiera, skosztować można też tam 
przepyszne ciasta, wypić parzoną włoską kawę, 
czy spróbować zimowych herbatlub orzeźwiają-
cych koktajli. Właściciele, którzy cenią sobie bar-
dzo to miejsce oraz przybywających do kawiarni 
gości, rekomendują je jako doskonałą przestrzeń 
do spędzania czasu z najbliższymi. Tym spotka-
niom sprzyja również przyjazne, wesołe i kolo-
rowewnętrze obiektu oraz ogródek.. Gospodarze 
nie zapomnieli też o najmłodszych gościach, dla 
których przygotowano nietuzinkowe lodowe kom-
pozycje. Doskonała lokalizacja sprawia, że tak 
naprawdę każdy, kto odwiedza Piwniczną, może 

wpaść na skosztowanie czegoś słodkiego do ka-
wiarni Florencja.
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ROWEROWA DOLINA  
w Piwnicznej-Zdroju
Rowerowa Dolina to wypożyczalnia rowerów poło-
żona nad samym Popradem, na Polu Namiotowym 
przy stacji kolejowej Piwniczna-Zdrój. Punkt oferuje 
ponad 50 rowerów, klasycznych oraz elektrycznych 
takich jak eMTB, ebike, enduro, hardtrail, gravel, fit-
ness oraz trekking. Wypożyczyć można także kaski 
i zapasowe baterie. Obsługa doradzi, gdzie warto 
się wybrać i na jakie trasy wziąć klasyczny rower, 
a gdzie warto zabrać elektryka. Jeśli trzeba, do-
wiozą rower na wybrane miejsce. Rowerowa Dolina 
to także przewodnicy, którzy zabiorą chetnych na 
zorganizowaną wyprawę czy też szkolenie enduro 
na górze Kicarz. Przy wypożyczalni działa centrum 
testowe i sklep — można tu spróbować swoich sił 
na najnowszych modelach kultowych marek i za-
mówić ten, który sprawdzi się najlepiej. W ofercie 
sklepu są też akcesoria rowerowe i markowa odzież. 
Przy wypożyczalni działa serwis rowerowy — wy-
kwalifikowani pracownicy nie tylko naprawią rower , 
ale też doradzą, jak można go udoskonalić! Do tego 

wszystkiego serwują pyszną kawę. Prawdziwa ro-
werowa dolina!

rowerowadolina.pl

+48 603 934 938

Pole Namiotowe przy ul. Targowej
Piwniczna-Zdrój

biuro@rowerowadolina.pl
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W regionie wytyczono wiele tras rowerowych, 
warto zaplanować tu pobyt na dłużej.



ZAJAZD PTTK „POD ROZTOKĄ” 
w Rytrze

rytro.com.pl

18 446 91 51

Rytro 186
Rytro

podroztoka@gmail.com

Zajazd pod Roztoką położony jest w samy cen-
trum Rytra, tylko 400 m od stacji kolejowej. Po-
łożenie to daje wiele możliwości dla aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Doliną Popradu, przez 
centrum Rytra prowadzi trasa VeloNatura, a w górę 
pnie się wiele pieszych, narciarskich oraz rowero-
wych szlaków, na przykład na Radziejową czy na 
Cyrlę. Zajazd pod Roztoką to świetna baza wypa-
dowa. Obiekt dysponuje 31 miejscami w 11 poko-
jach w tym 4 o podwyższonym standardzie. Oferta 
jest różnorodna cenowo, warto pytać o szczegóły. 
Każdy z pokoi posiada łazienkę i dostęp do bez-
przewodowego internetu. Mamy tu także restau-
rację, w której serwowane są śniadania, obiady 
i kolacje. W menu przeważa kuchnia regionalna, 
można tu zjeść schabowego na kapuście, górskiego 
pstrąga, czy też placki z gulaszem. Zajazd otacza 
ogród z widokiem na góry, w którym można zrelak-
sować się po intensywnym dniu.

512 513

http://rytro.com.pl/
http://rytro.com.pl
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OSRODEK REKREACYJNY RYTERSKI
w Rytrze

ryterski.pl

882  807 112

Rytro 302
Rytro

recepcja@ryterski.pl

Planujesz intensywny wypad na rowery, ale potrze-
bujesz komfortowego noclegu z dobrą lokalizacją, 
pysznym jedzeniem i masą atrakcji? RyterSKI spełni 
Twoje potrzeby! Położony w strefie czystego powie-
trza ośrodek, otoczony jest lasem i górami, które 
zapewniają piękne widoki zza okien pokoi, to ide-
alnemiejsce dla pragnących kontaktu z przyrodą. 
Przy ośrodku jest wyciąg narciarski. To doskonała 
baza wypadkowa na trasy w stronę Radziejowej lub 
na Halę Łabowską i dalej na Jaworzynę Krynicką. 
Dla tych, którzy wolą spokojną jazdę na rowerze 
można polecić trasę VeloNatura, która przebiega 
przez centrum Rytra nad brzegiem Popradu. Do 
dyspozycji gości oddano 44 pokoi: 2-, 3-, 4-osobo-
wych, rodzinnych oraz typu studio... Pyszny obiad 
można zjeść w restauracji pod piękną nazwą Roga-
siowa Gospoda. W lokalu serwowane są dania dla 
każdego, ponieważ menu zapewnia różne rodzaje 
diet, również dla wegan. Zimą warto spróbować 
dań z grilla podawanych w towarzystwie góralskiej, 

klimatycznej muzyki w Oberży pod Aniołami tuż przy 
stoku narciarskim. Ośrodek prowadzi  wypożyczal-
nię rowerów dla dorosłych i dla dzieci. Inne atrakcje 
dostępne w obiekcie to korty tenisowe, siłownia, lo-
dowisko, boisko, rolkowisko, ścianka wspinaczkowa 
i strefa sportu dla najmłodszych. Po wysiłku można 
zregenerować się i zrelaksować w strefie spa. 
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https://ryterski.pl/
http://ryterski.pl
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HOTEL*** PERŁA POŁUDNIA
w Rytrze

perlapoludnia.pl

18 449 71 00

Rytro 380
Rytro

recepcja@perlapoludnia.pl

Perła Południa to  hotel położony  w Rytrze, do-
słownie u podnóża gór, w dolinie Roztoki. Od cen-
trum i stacji kolejowej to nieco ponad 2 km. Hotel 
oferuje 181 miejsc noclegowych w pokojach 1,2 
i 3 osobowych oraz apartamenty. 

W obiekcie znajduje się nowoczesna restaura-
cja Jesionowa Polana, a w ogrodzie drewniana 
klimatyczna Karczma Nad Potokiem, w której 
w wyznaczone dni wakacji i ferii odbywają sie bie-
siady z muzyką na żywo. Można zabrać tu również 
swoich pupili, ponieważ gospodarze akceptują 
zwierzęta. Na terenie obiektu znajduje się pełno-
wymiarowy basen dla gości, kort tenisowy, siłow-
nia, boisko i fitness, sauna, grota solna i strefa spa, 
sala zabaw dla najmłodszych oraz stok narciarski. 

Dla rowerzystów lubiących wyzwania i wysiłek 
w okolicy jest kilka naprawdę wymagających tras 
rowerowych np. na Radziejową, Niemcową, czy 

Halę Łabowską. A przez centrum Rytra przebiega 
trasa VeloNatura dedykowana rowerzystom lubią-
cym rekreacyjne przejażdżki.
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https://www.perlapoludnia.pl/
http://perlapoludnia.pl
mailto:recepcja@perlapoludnia.pl


Panorama z Zamku w Rytrze na Poprad

Ruiny zamku Rytro

https://visitmalopolska.pl/pl/obiekt/-/poi/zamek-w-rytrze


ŁOWISKO STAWKI
w Barcicach

lowiskostawki.pl

+48 787 892 897

Stawki 33  
Barcice

biuro@lowiskostawki.pl

A może by tak na chwilę zamienić rower na wędkę? 
Położone zaledwie 2,3 km od MOR w Barcicach 
Dolnych przy trasie VeloNatura łowisko Stawki 
w Barcicach daje rowerzystom taką możliwość. 
To niezwykle spokojne miejsce, otoczone łąkami 
i polami tworzącymi otulinę Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, w którym każdy wędkarz, i  ten 
wprawiony, i ten początkujący, może się zrelakso-
wać i oddać swojej pasji. Można tu wypożyczyć 

sprzęt wędkarski lub korzystać z własnego, do-
zwolone są dwie metody łowienia: spławikowa 
i gruntowa. W stawie pływają ryby takie jak karp, 
leszcz, lin, karaś, pstrąg oraz jesiotr. Po złowieniu 
ryby można upiec ją na dostępnym dla wszystkich 
grillu. Dla gości przygotowana jest wiata, są ła-
weczki i stoliki. Łowisko czynne jest od piątku do 
niedzieli i w święta. Organizowane są tu także im-
prezy okolicznościowe.
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http://lowiskostawki.pl
http://lowiskostawki.pl
mailto:biuro@lowiskostawki.pl


facebook.com/OgródMarzeń

+48 694 860 015

Popowice 67  
Popowice

wioletta_35_69@tlen.pl

OGRÓD MARZEŃ  
w Popowicach

W małych Popowicach położonych na prawym brze-
gu Popradu na wysokości Starego Sącza, znajduje 
się niezwykłe Muzeum Kwiatów - Ogród Marzeń. 
To zaledwie 1,7 km od MOR w Barcicach Dolnych 
przy trasie VeloNatura, warto więc tu zajrzeć, bo 
miejsce jest wyjątkowe! Należy do Małopolskiego 
Szlaku Ogrodów,  składa się z 11 zakątków przy-
rodniczych, w  których posadzono aż 3 tysiące 
roślin (ponad 800 oznaczonych tabliczkami z na-
zwą). Znajduje się tu m.in. Ogród Japoński, Aleja 

Róż, staw ze strumykiem i Muzeum Kwiatów, czyli 
dom zielarki, w którym prezentowane są przedmioty 
związane z kwiatami, a także te dekorowane moty-
wem kwiatowym. Chętnych po ogrodzie oprowadza 
właścicielka (w miarę dostępności), ale można też 
spacerować tam samodzielnie. Na zmęczonych 
rowerzystów czekają altanki, ławeczki i weranda. 
Wszystko to w przepięknym i spokojnym otoczeniu. 
Ogród otwarty jest od 8:00 do zmroku (latem do 
20:00), wstęp za symboliczną opłatą.
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https://www.facebook.com/Ogr%C3%B3d-Marze%C5%84-308051742643244
http://facebook.com
mailto:wioletta_35_69@tlen.pl
http://m.in


Most przy ujściu Popradu do Dunajca. W tym miejscu trasy VeloNatura i VeloDunajec łączą się. Dalej trasa VeloNatura biegnie z VeloDunajec, a następnie 
od Ostrowa na zachód wraz z VeloMetropolis do Krakowa, by potem odbić na północny wschód w kierunku województwa świętokrzyskiego.



INFOKRAKÓW ZGODY 7
w Krakowie

Punkt Informacji Turystycznej Zgody 7 znajduje 
się na północnym — wschodzie Krakowa, w Nowej 
Hucie, bardzo blisko Placu Centralnego. Ta niegdyś 
owianą złą sławą dzielnica, dziś jest na nowo od-
krywaną, niezwykle ciekawą, częścią Krakowa. 
Żeby przybliżyć turystom jej historię i  zabytki 
opracowano oryginalny szlak rowerowy VeloHuta. 
Pracownicy InfoKraków opowiedzą o  tej trasie, 
a także o wielu innych atrakcjach jak np. o spływie 

kajakowym Dłubnią, dworku Jana Matejki, o pod-
ziemnym mieście 200 schronów i Muzeum PRL-u. 
Znajdziecie tu także kalendarz imprez kulturalnych 
i sportowych. Często odbywają się tu spotkania, 
prelekcje, warsztaty oraz inne wydarzenia kultu-
ralne. Info Kraków Zgody 7 to również miejsce 
spotkań dla turystów i mieszkańców, młodzieży, 
dorosłych oraz osób starszych.

infokrakow.pl

+48 12 354 27 14

Zgody 7
Kraków

zgody7@infokrakow.pl

Informacja TurystycznaInformacja Turystyczna
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http://infokrakow.pl/29735-krakow-infokrakow-zgody-7
http://infokrakow.pl/29735-krakow-infokrakow-zgody-7
http://infokrakow.pl
mailto:zgody7@infokrakow.pl


RESTAURACJA OLIMP 
Galeria Handlowa Czyżyny

olimprest.pl

12 312 02 69

Kraków  
Medweckiego 2

czyzyny@olimprest.pl

Restauracja Olimp znajduje się w Centrum Han-
dlowym Czyżyny na północnym-wschodzie Kra-
kowa, około 4 km od WTR/VeloMetropolis. To 
dobrze znana, sieciowa restauracja z jedzeniem 
na wagę — ty decydujesz, ile chcesz zjeść i jak 
komponujesz swój posiłek, a płacisz jednolitą 
cenę za każde 100 g jedzenia. Dzięki temu nie 
czekasz długo na posiłek - wybierasz z tego co 
jest już przygotowane. Menu zmienia się codzien-
nie, zawiera potrawy kuchni polskiej i europejskiej 
z elementami kuchni światowej. Dostępne są 
także dania sezonowe, napoje i desery. Wszystko 
przygotowywane jest na miejscu. Gdy już wy-
bierzesz swój zestaw, możesz usiąść i spokoj-
nie cieszyć się posiłkiem. Lokalizacja restauracji 
w Galerii Handlowej pozwoli także na zrobienie 
niezbędnych kompleksowych zakupów podczas 
wielodniowej wycieczki rowerowej.
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https://olimprest.pl/restauracje/olimp-krakow-ch-czyzyny
http://olimprest.pl
mailto:czyzyny@olimprest.pl


Choć FishTruck, jak każdy inny foodtruck, jest 
w pełni mobilny, to zazwyczaj stoi przy stawach 
w  Pławowicach, w  niezwykle malowniczym 
i spokojnym miejscu. Każdy rowerzysta prze-
mierzający rowerem północno-wschodnią część 
Małopolski, może tu dobrze zjeść i odpocząć 
napawając się pięknem natury. W menu znaj-
dują się ryby słodkowodne, głównie karp, pozy-
skiwane ze stawów należących do rodzinnego, 
ekologicznego gospodarstwa. Z nich, na miejscu, 
przygotowywane są różnorodne dania — ryby 
pieczone, smażone, fishburgery, ryby w sosie, po 
grecku czy chrust z karpia, do tego smaczne do-
datki i napoje. Wygodne leżaki, bliskość natury 
sprawiają, że ryba smakuje jeszcze lepiej. Po-
siłek można też wziąć ze sobą na wynos. Choć 
foodtrucki kojarzą się z szybkim jedzeniem, to 
ten jest wyjątkowy — dania są zdrowe, pełno-
wartościowe i sycące.

FISHTRUCK
w Pławowicach

facebook.com/ fishtruckMarcina

+48 501 701 280

Pławowice 68  
Pławowice 
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https://www.facebook.com/fishtruckMarcina
http://facebook.com/


OBIEKTY NOCLEGOWE
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OBIEKTY GASTRONOMICZNE

INNE OBIEKTY USŁUGOWE

http://Turbobikes.pl
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ATRAKCJE TURYSTYCZNEPUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ



Długość 
220 km (częściowo wspólnie z WTR i VeloNatura)

Start 
Jodłówka -Wałki (granica z województwem podkarpackim)

Meta 
Jawiszowice (granica z województwem śląskim)

Trasa VeloMetropolis
 SPACER WIRTUALNY

https://spacery.visitmalopolska.pl/velometropolis/


VeloMetropolis to nazwa małopolskiego odcinka 
europejskiej trasy EuroVelo 4 o długości ok. 220 
km. Wytyczono go wykorzystując najbardziej pła-
skie rejony Małopolski, czyli Ziemię Tarnowską 
oraz dolinę Wisły łącząc kilka głównych miast 
województwa: Tarnów, Kraków i Oświęcim. Trasa 
wielokrotnie prowadzi w pobliżu stacji kolejowych, 
dzięki czemu można zaplanować wiele wariantów 
wycieczek.

Trasa składa się z trzech fragmentów:

• samodzielny odcinek od granicy z województwem 
podkarpackim w miejscowości Jodłówka-Wałki 
przez Tarnów do Ostrowa,

• wspólny odcinek z trasą VeloNatura/ EuroVelo 11 
od Ostrowa do Woli Batorskiej,

• wspólny odcinek z Wiślaną Trasą Rowerową z Woli 
Batorskiej do Jawiszowic (granica z województwem 
śląskim).

Przejazd proponujemy rozpocząć od granicy z wo-
jewództwem podkarpackim. Można tu wygodnie 
dojechać pociągiem do stacji kolejowej Wałki. Na 
tym odcinku trasa wykorzystuje drogi lokalne o ma-
łym natężeniu ruchu, oraz drogi serwisowe przy 
autostradzie A4. Gdy już wjedziecie  do Tarnowa 
polecamy zatrzymać się w nim na dłużej. O tym, 
jak wiele ma do zaoferowania małopolski biegun 
ciepła oraz jego najbliższe okolice, dowiecie się 
w Tarnowskim Centrum Informacji Turystycznej, 
który jest certyfikowanym Miejscem Przyjaznym 
Rowerzystom.

Zmierzając dalej na zachód, po przekroczeniu Du-
najca i dotarciu w okolice stacji kolejowej Bogumi-
łowice, rozpocznie się dość długi (25 km) fragment 
jazdy po drogach serwisowych autostrady A4. Za-
łożeniem przy projektowaniu tej trasy było zapew-
nienie prostego, szybkiego (asfalt) i wygodnego 
(płasko) połączenia rowerowego Kraków-Tarnów. 
Wbrew pozorom trasa nie jest monotonna, co ja-
kiś czas odchodzi od autostrady biegnąc wśród 
niewielkich zabudowań i terenów leśnych. Dla tych, 
którzy szukają bardziej malowniczego (aczkolwiek 
dłuższego) wariantu pomiędzy Tarnowem a Krako-
wem, polecamy od Ostrowa jechać na północ trasą 
VeloDunajec do Wietrzychowic, i dalej na zachód 
Wiślaną Trasą Rowerową.

Po minięciu Miejsca Obsługi Podróżnych w Mo-
krzyskach opuszczamy sąsiedztwo autostrady 

i dalej, aż do Bogucic, jedziemy już po lokalnych 
drogach, o małym natężeniu ruchu. Tam trasa 
na parę kilometrów wpada na wały rzeki Raby, 
a pod oponami zachrupie tymczasowa, szutrowa 
nawierzchnia. Przy dobrej widoczności jesteśmy 
w stanie dostrzec stąd pierwsze pasma Beski-
dów. W ten sposób docieramy do bardzo charak-
terystycznego punktu na tej trasie, czyli kładki 
pieszo-rowerowej na Rabie w Mikluszowicach. Na 
lewym brzegu rzeki rozpoczyna się 9 km szutrowy 
odcinek trasy VeloRaba, poprowadzony koroną 
wałów do Uścia Solnego. Tam łączy się z Wiślaną 
Trasą Rowerową. Warto dokładnie przeanalizować 
mapę tego regionu, ponieważ można tu odkryć do-
datkowo rowerowe trasy lokalne np. Szlak Dolnej 
Drwinki lub Salina Cracoviensis, które poprowadzić 
nas mogą w rzadziej uczęszczane, choć również 
przepiękne miejsca.

Po przejechaniu przez zabudowania Mikluszowic 
wjeżdżamy w Puszczę Niepołomicką. Uwaga! 
Tu nie będzie oznakowania trasy, może też być 
trudność z zasięgiem telefonii komórkowej. Ale 
zgubić się trudno, ponieważ ten odcinek trasy Ve-
loMetropolis wiedzie prosto tzw. Drogą Królewską 
w kierunku Zabierzowa Bocheńskiego (ok.13 km). 
Puszcza to wyjątkowe miejsce, zwłaszcza w upały, 
dlatego warto spędzić tu więcej czasu i poznać 
jej urokliwe zakątki. Żeby bezpiecznie korzystać 
z  tych terenów trzeba zaopatrzyć się w szcze-
gółową mapę lub odpowiedni system nawigacji. 
Dalsze kilometry trasy VeloMetropolis to już jazda 
drogami publicznymi na obrzeżach Puszczy oraz 
przez okolice Woli Batorskiej. Tak docieramy do 
wałów wiślanych w okolicy Niepołomic i Wiślanej 
Trasy Rowerowej (WTR). Dalej na zachód, aż do 
granicy z województwem śląskim, VeloMetropolis 
biegnie wspólnie z WTR. Opis tego odcinka znaj-
dziecie w rozdziale poświęconemu trasie WTR.

Więcej na
narowery.visitmalopolska.pl/pl/velometropolis

profil wysokościowy z geoportalu MIIP
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Rynek Główny w Krakowie

https://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velometropolis
http://narowery.visitmalopolska.pl/pl/velometropolis


Stacja kolejowa Wałki to doskonały początek/koniec wycieczki po trasie VeloMetropolis 
w województwie małopolskim. Warto skorzystać z usług Kolei Małopolskich.



STANICA TURYSTYCZNA W ZESPOLE 
DWORSKO-PARKOWYM 
w Brniu

zspbren.pl

+48 14 641 10 93

Breń 1
Breń

zsp_bren@interia.pl

Stanica Turystyczna w Brniu położona jest przy 
Zespole Dworsko-Parkowym w gminie Olesno. 
To rozległy, malowniczy teren zaprojektowany 
i urządzony w stylu francuskim już w XVIII wieku. 
W czasach swojej świetności był jednym z najpięk-
niejszych ogrodów w całej Galicji. Do dziś można 
podziwiać tzw. „aleję Sobieskiego” z 500-letnimi 
dębami! Znajduje się tam staw w kształcie pod-
kowy z romantycznym mostkiem oraz inneele-
menty małej architektury, W dawnym spichlerzu 
utworzono stanicę turystyczną, w której można 
skorzystać z toalety oraz kuchni i dużej sali  jadal-
nej, a także połączyć się z WiFi. Jest tu też biblio-
teczka regionalna darmowe materiały promujące 
region,mapy turystyczne powiatu dąbrowskiego 
zawierające opisy najważniejszych zabytków 
i atrakcji turystycznych. W stanicy można wypo-
życzyć rowery — dostępne są 3 męskie, 3 damskie 

i 2 młodzieżowe, a także foteliki dla dzieci, kami-
zelki i odblaski.
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HOTEL*** KRZYSKI
w Tarnowie
Oddalony od centrum Tarnowa, za to zlokalizowany 
w spokojnej dzielnicy willowej, Hotel*** Krzyski to 
idealne miejsce na odpoczynek po intensywnym 
dniu spędzonym na wycieczkach rowerowych po 
okolicy. Hotel zlokalizowany jest 3 km od rynku 
i 4 km od zjazdu z autostrady A4 „Tarnów Północ. 
To obiekt średniej wielkości, posiada 45 miejsc 
noclegowych w pokojach 1 i 2-osobowych, z moż-
liwością dostawki. Pokoje dostępne są w trzech 
standardach: standard, komfort i delux.  Wszystkie 
urządzono w klasycznym stylu, w jasnych kolorach 
i wyposażono w część wypoczynkową, biurko, te-
lewizję, dostęp do Internetu. W obiekcie znajduje 
się restauracja specjalizującą się w kuchni pol-
skiej oraz kameralny, przytulny pub. W ciepłe dni 
śniadania serwowane są także na tarasie, a lunche 
i kolacje w ogrodzie. Jest tu także sala konferen-
cyjna i podziemny parking. Dodatkowo hotel ofe-
ruje usługi pralnicze.

hotelkrzyski.pl

14 620 11 34

ul. Krzyska 52b,
Tarnów

recepcja@hotelkrzyski.pl
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APARTHOTEL ZAKĄTNA
w Tarnowie
Zabytkowa kamienica z 1840 roku, zlokalizowana 
w samym sercu tarnowskiej starówki, mieści w so-
bie 9 niezwykle klimatycznych pokoi tworząc przy-
tulny Aparthotel Zakątna. To jedyny tego rodzaju 
obiekt w Tarnowie. Kameralny, klimatyczny, z duszą. 
Każdy z dziewięciu apartamentów jest inny. Jeden 
zaprojektowano w stylu starego dworu polskiego, 
drugi w stylu francuskiej wsi, inny przypomina loft, 
jeszcze inne utrzymane są w klimacie śródziemno-
morskim, prowansalskim czy też skandynawskim. 
Dla lubiących luksusy jest też apartament glamour.  
Wszystkie apartamenty posiadają sypialnie, część 
wypoczynkową, łazienkę i dobrze wyposażony aneks 
kuchenny. Umeblowanie różni się w zależności od 
wybranego stylu. Apartamenty przeznaczone są dla 
od 2 do 4 osób. Prócz pięknych wnętrz w piwnicach 
kamienicy znajdziecie kawiarnię Sofa, w której go-
ściom serwowane są różnorodne śniadania: słodkie 
i wytrawne, także wegańskie.

aparthotelzakatna.pl

664 009 460

ul. Zakątna 19,
Tarnów

info@aparthotelzakatna.pl
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EURO APARTHOTEL TARNÓW - U JANA
w Tarnowie
Euro Aparthotel Tarnów „U  Jana” to niezwykle 
urokliwe i klimatyczne miejsce, znajdujące się we 
wnętrzu XIII-wiecznej kamienicy o bogatej historii. 
Na zmęczonych i spragnionych odpoczynku tury-
stów czeka tam kilka pokoi i apartamentów, które 
zachwycają drewnianymi meblami oraz licznymi 
obrazami upiększającymi wnętrza. Przed odpo-
czynkiem można zatrzymać się na chwilę na kawę, 
lub posiłek z europejskiej kuchni, w restauracji w tej 
samej kamienicy. Warto przyjechać tutaj całą ro-
dziną, gdyż do obiektu można zabierać dzieci i zwie-
rzęta. Ze spokojem można zasypiać w nastrojowych 
apartamentach zaopatrzonych w podwójne łóżka, 
ponieważ w ofercie dla gości przewidziane jest “bu-
dzenie na życzenie”. Zapewniony jest także room 
service. Obiekt szczyci się bardzo dobrą lokaliza-
cją, ponieważ znajduje się w samym sercu Tarnowa. 
Gdyby jednak dojazd z lotniska czy stacji kolejowych 
był utrudniony, w ofercie przewidziany jest również  
transport z Krakowa, Katowic, Rzeszowa.

euroaparthotel.pl

14 626 05 64

Rynek 14,
Tarnów

recepcja@euroaparthotel.pl

552 553

https://euroaparthotel.pl/
http://euroaparthotel.pl
mailto:recepcja@euroaparthotel.pl


PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - 
TARNOWSKIE CENTRUM INFORMACJI
w Tarnowie

it.tarnow.pl

14 688 90 91,
14 688 90 90

ul. Rynek 7,
Tarnów

centrum@tarnow.travel 

Tarnów w 2021 roku został ogłoszony przez CNN 
jednym z najpiękniejszych małych miast Europy. 
To renesansowa perła Małopolski, którą warto od-
wiedzić. Prowadzi do niego wiele dróg — wygodna 
kolej z Krakowa, autostraad A4, a dla rowerzystów 
trasa VeloMetropolis, która przecina cały Tarnów 
ze wschodu na zachód i biegnie dlaje w kierunku 
Krakowa. W samym rynku znajduje się Tarnowskie 
Centrum Informacji Turystycznej, od którego war-
to zacząć zwiedzanie tego wyjątkowego miasta. 
Zlokalizowane jest w jednej z zabytkowych kamie-
nic i oferuje turystom fachową obsługę. Pracownicy 

Centrum udzielą informacji o mieście i  regionie, 
o zabytkach wartych zobaczenia, imprezach kul-
turalnych, miejscach noclegowych i obiektach ga-
stronomicznych. Dostaniecie tu darmową mapę 
miasta i informatory turystyczne, także rowerowe. 
Kupicie pamiątki i  przewodniki. Dzięki Centrum 
możecie też korzystać z darmowego Wi-Fi na tere-
nie rynku. Przy punkcie znajduje się sala konferen-
cyjna na ok. 50 osób, przechowalnia bagaży oraz 
kawiarnia. Wyjątkową jak na punkt informacyjny 
ofertę stanowią cztery 2-osobowe pokoje gościnne 
z pełnym węzłem sanitarnym.

Przejdź do spaceru wirtualnego
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http://www.it.tarnow.pl/
http://it.tarnow.pl
mailto:centrum@tarnow.travel
https://youtu.be/Q2XEU2LjY34


MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE - 
RATUSZ/MUZEUM HISTORII TARNOWA I REGIONU 
GALERIA SZTUKI DAWNEJ
w Tarnowie

www.muzeum.tarnow.pl

14 639 08 65

Rynek 1
33-100 Tarnów

ratusz@muzeum.tarnow.pl;
historia.tarnowa@muzeum.tarnow.pl

W samym sercu „Małopolskiej Perły Renesansu” 
znajdują się trzy zabytkowe budynki Muzeum 
Okręgowego w  Tarnowie – siedziba główna 
i Muzeum Historii Tarnowa i Regionu w  renesan-
sowych kamienicach, a w Ratuszu Galeria Sztuki 
Dawnej.

Budynek tarnowskiego ratusza powstał na przeło-
mie XV/XVI wieku, w stylu gotyckim, ale już kilka-
dziesiąt lat później przebudowano go, nadając mu 
cechy renesansowe. Piękny jest z zewnątrz, ale war-
to zajrzeć do środka. Mamy tu wystawę poświęconą 
polskiej kulturze szlacheckiej, Zbrojownię Sarmacką 
z kolekcją militariów i Myśliwską z bronią palną. Jako 

że ratusz zawsze był siedzibą władz miasta, to znaj-
duje się tu Sala Rady i Sala Pospólstwa. Służą za 
galerie z porcelaną i portretami Sarmackimi. Ratusz 
wieńczy 28-metrowa wieża, udostępniona dla zwie-
dzających. W północnej pierzei rynku  znajduje się 
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Pod adresem 
Rynek 20 i 21 w renesansowych kamienicach, przy-
gotowano nowoczesną, multimedialną ekspozycję 
o historii miasta.Podczas zwiedzania można usły-
szeć dźwięki dawnego Tarnowa i wejść do starego 
tramwaju.

Ekspozycja przystosowana jest do zwiedzania przez 
osoby głuchonieme. 
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https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/ratusz/informacje/
http://www.muzeum.tarnow.pl
mailto:ratusz@muzeum.tarnow.pl
mailto:historia.tarnowa@muzeum.tarnow.pl


HOTEL*** GAL 
w Tarnowie

hotelgaltarnow.pl

530 040 856,
14 688 99 30,
14 688 99 31

ul. Dworcowa 5,
Tarnów

recepcja@hotelgaltarnow.pl

Przy ulicy Dworcowej w Tarnowie, tuż przy rynku 
i tuż przy dworcu kolejowym, stoi kilka pięknych 
budynków. Zabytkowych, ale odnowionych. Wśród 
nich powstała w 1904 roku kamienica, dawniej 
jeden z najlepszych hoteli w Tarnowie — Hotel Pol-
ski, dziś nie mniej wygodny, Hotel *** Gal. Właści-
ciele hotelu wyremontowali zabytkowy budynek, 
przywracając mu dawną świetność. Pokoje pierw-
szego piętra zaprojektowane zostały w stylu retro, 
nawiązującego do historii budynku. Na II piętrze 
dominuje współczesna elegancja, a pokoje III pię-
tra przypadną do gustu tym, którzy preferują styl 

“nowoczesne eko”. Obiekt oferuje  33 pokoje, dla 
łącznie 66 gości - 1, 2, 3 i 4-osobowe. Pokoje są 
klimatyzowane, wyposażone w wygodne biurka 
do pracy, mini chłodziarkę, żelazko i deskę do pra-
sowania i powitalny set z kawą, herbatą i wodą 
mineralną. Do dyspozycji gości oddano także mini 
Spa z sauną suchą i parową oraz kącik dla dzieci. 
W hotelu można zjeść śniadanie w postaci bufetu 

oraz dań serwowanych. Do trasy rowerowej Velo-
Metropolis jest stąd tylko 1 km.
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https://www.hotelgaltarnow.pl/
http://hotelgaltarnow.pl
mailto:recepcja@hotelgaltarnow.pl


HOTEL*** CRISTAL PARK 
w Tarnowie

tarnow.cristalpark.pl

14 633 12 25

ul. Traugutta 5, 
Tarnów

hotel@cristalpark.pl

Dzielnica Mościce powstała jako przemysłowa 
część Tarnowa, zaprojektowano ją w myśl brytyj-
skiej idei miasta-ogrodu. Dziś jest coraz częściej 
odwiedzaną przez turystów częścią miasta z zabyt-
kowym układem urbanistycznym, pięknymi willami 
i ciekawymi zabytkami. Wśród takiego otoczenia 
znajduje się luksusowy hotel*** Cristal Park. Znaj-
dziecie w nim pokoje o różnym standardzie: apar-
tamenty, pokoje typu suite, junior suite, deluxe 
i classic. Wszystkie są 1 lub 2-osobowe i posiadają 
łazienkę. Hotel jest w stanie pomieścić łącznie 180 
osób, więc duże grupy rowerzystów bez problemu 
mogą planować tu swoje nocelgi. Posiłki serwowane 
są w restauracji Cristalino, która może poszczycić 
się bogatą kolekcją win. Dla gości przygotowano 
także strefę Wellness oraz przytulny Lobby Bar. Ho-
tel otoczony jest dużym ogrodem, w którym znaj-
duje się strefa wypoczynkowa, mini-zoo i ogromne 
szachy. Tuż przy hotelu mamy halę widowiskowo-
-sportową, centrum sztuki z kinem i teatrem, basen, 

korty tenisowe, boiska sportowe i żużlowy Stadion 
Miejski. A do zabytkowego centrum Tarnowa mamy 
tylko 4 km.
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http://www.tarnow.cristalpark.pl/
http://tarnow.cristalpark.pl
mailto:hotel@cristalpark.pl


muzeum.tarnow.pl

14 679 70 40

Wierzchosławice 698
Wierzchosławice

muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl 

Muzeum im. Wincentego Witosa znajduje się przy dro-
dze nr 975, na północy Wierzchosławic. Podróżujący 
trasami VeloDunajec oraz VeloMetropolis od wę-
zła w Bogumiłowicach będą mieli tylko 5 km. Tzw. 
„Nowa Zagroda” wybudowana przez Wincentego 
Witosa, trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej 
Polskiej, została zamieniona na muzeum powołane 
przez jego następców i rodzinę, chcących zachować 
dla kolejnych pokoleń historyczne dziedzictwo słyn-
nego działacza ruchu ludowego. Budynki powstały 
w latach 1905 - 1913 i do dziś zachowały się w nie-
wiele zmienionym stanie. Na wystawach wewnątrz 

przedstawione są osobiste pamiątki oraz galeria 
zdjęć i dokumentów z epoki, Udało się też zgromadzić 
wyjątkową kolekcję polskich sztandarów ludowych. 
Często organizowane są tu wystawy dodatkowe, im-
prezy kulturalne, patriotyczne i sportowe, a dla dzieci 
lekcje muzealne. Około 1 km dalej znajduje się tzw. 

“Stara Zagroda”, dom z 1814 r., w którym urodził się 
i spędził dzieciństwo Wincenty Witos. Obiekt sta-
nowi własność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa i również dostępny jest do zwie-
dzania, ale tylko po wcześniejszym umówieniu.

MUZEUM IM. WINCENTEGO WITOSA
Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie
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https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/ratusz/informacje/
http://muzeum.tarnow.pl
mailto:muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl


Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego „Koło Lasu” 
zlokalizowana jest w Wierzchosławicach koło... 
lasu. Tuż obok jest jeziorko Dwudniaki, a do węzła 
szlaków VeloNatura, VeloDunajec i VeloMetropolis 
w Ostrowie mamy tylko 6 km. Warto tam zajrzeć, 
bo wypożyczalnia oferuje o wiele więcej sprzętu 
turystycznego niż rowery (choć tych oczywiście 
mają wiele, zarówno dla małych jak i dużych). Wy-
pożyczyć tu można także kaski, przyczepki i nosi-
dełka dla dzieci. Są hulajnogi dla dorosłych i dla 
dzieci. Jeśli zechcecie zsiąść z roweru to może-
cie wypożyczyć kije do nordic walking lub rowerek 
wodny. Jest tu wszystko to, czego potrzebujecie 
do aktywnego spędzania czasu, w lesie i nad je-
ziorem. Dodatkowo przy wypożyczalni znajduje się 
duży teren rekreacyjny ze stolikami i ławeczkami 
oraz piaszczysta plaża, na której można długo 
leżakować w słoneczny dzień. Można tu zapalić 

facebook.com/ RoweryKoloLasu

577 901 939

działka nr 122/136
Wierzchosławice

rowerykololasu@gmail.com

ognisko, często też organizowane są różne im-
prezy — warto śledzić fanpage „Koło Lasy” na 
Facebook’u.

KOŁO LASU - WYPOŻYCZALNIA  
SPRZĘTU REKREACYJNEGO 
w Wierzchosławicach

564 565

https://www.facebook.com/RoweryKoloLasu/
http://facebook.com/
mailto:rowerykololasu@gmail.com


Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach 
zlokalizowane jest 1 km od stacji PKP Bogumiło-
wice, a niemal tuż obok krzyżują się główne trasy 
rowerowe VeloDunajec i VeloMetropolis. To nie-
zwykle wszechstronna instytucja mająca swoją 
siedzibę w historycznym budynku dawnego Uni-
wersytetu Ludowego. To wyjątkowe Centrum Kul-
tury prowadzi działalność kulturalno-oświatową, 
rekreacyjną i sportową, organizuje wiele festy-
nów, koncertów, spotkań, warsztatów, zawodów 
sportowych i innych imprez, a dodatkowo świad-
czy usługi hotelarskie (55 miejsc w 22 pokojach) 
i gastronomiczne. Turysta znajdzie tu wygodne 
pokoje, restaurację, pub i piękne zielone atrium, 
w którym można odpocząć. Centrum dysponuje 
także salami konferencyjnymi oraz aulą ze sceną. 
Otoczone jest parkiem, w którym wybudowano 
plac zabaw, boiska do piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki plażowej, korty tenisowe i altanę grillową. 
Zimą jest tu lodowisko. Informację o zbliżających 

it.tarnow.pl

14 657 57 57

Wierzchosławice 39a
Wierzchosławice

kontakt@ckwp.pl

się wydarzeniach organizowanych przez Centrum 
można znaleźć na stronie i fanpage’u FB.

GMINNE CENTRUM KULTURY 
w Wierzchosławicach

566 567

https://www.it.tarnow.pl/object/centrum-kultury-wsi-polskiej-im-wincentego-witosa/
http://it.tarnow.pl
mailto:kontakt@ckwp.pl


Na odcinku od Werzchosławic do Mokrzysk trasa VeloMetropolis 
częściowo prowadzi po drogach serwisowych wzdłuż autostrady A4.

Przewodnik rowerowy

https://www.lot.tarnow.pl/uploads/EnoVelo/Rowerowe_trasy_pogorza_www.pdf
https://www.lot.tarnow.pl/uploads/EnoVelo/Rowerowe_trasy_pogorza_www.pdf


ZAMEK W DĘBNIE
oddz. Muzuem Okręgowego w Tarnowie

Jadąc trasą VeloMetropolis, pomiędzy Biadolinami 
Szlacheckimi a Szczepanowicami, w Bielczy warto 
odbić niecałe 5 km na południe i odwiedzić miej-
scowość Dębno. Jej największą atrakcją jest póź-
nogotycki zamek. Jedyny w Małopolsce tak dobrze 
zachowany obiekt architektury możnowładczej – 
rezydencjonalnej. Zwiedzanie trwa około 1 godziny.

 W środku można zobaczyć pomieszczenia miesz-
kalne oraz reprezentacyjne urządzone w  stylu 
z różnych epok. W podziemiach obejrzymy dawną 
kuchnię i spiżarnię z domową apteką. Zamek ota-
cza rozległy park, idealny na odpoczynek i piknik 
w upalny dzień. 

W okolicy zamku można również zwiedzić kościół 
i kaplicę grobową Jastrzębskich. Co roku odbywa 
się tu Międzynarodowy Turniej Rycerski „O złoty 
warkocz Tarłówny” - bardzo popularna impreza, 
podczas której zamek i jego otoczenie ożywa, stra-
szy nawet Biała Dama.

muzeum.tarnow.pl

14 665 80 35,
14 665 85 82

Dębno 189,
Dębno

debno@muzeum.tarnow.pl

570 571

https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/muzeum-zamek-w-debnie/
https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/muzeum-zamek-w-debnie/
http://muzeum.tarnow.pl
mailto:debno@muzeum.tarnow.pl


SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
w Brzesku

noclegi-brzesko.pl

14 65 203 40, 
14 66 300 63

ul. Piastowska 2b, 
Brzesko

recepcja@ssm-brzesko.pl

Szkolne schronisko Młodzieżowe w Brzesku poło-
żone jest z dala od miejskiego gwaru i głośnych ulic, 
otacza je pas zieleni i duży ogród. Jest to miejsce 
idealne dla grup zorganizowanych, ale i osób po-
dróżujących indywidualnie. Schronisko dysponuje 
112 miejscami noclegowymi w pokojach 4-oso-
bowych. Każdy pokój posiada łazienkę, telewizor 
i dostęp do internetu. Grupy zorganizowane mogą 
zamówić pełne wyżywienie w postaci domowych 
dań. Posiłki można przygotować także we własnym 
zakresie w dwóch dobrze wyposażonych kuchniach 
(kuchenki gazowe, lodówki, czajniki, kuchenki mikro-
falowe, zmywarki). Do dyspozycji gości oddano dużą 
świetlicę, w której grupy mogą zorganizować dys-
kotekę, dwie sale telewizyjne i kącik komputerowy. 
Dostępne jest też zaplecze rekreacyjne wyposażone 
w piłki i wiele innych sprzętów do gier na świeżym 
powietrzu. W dużym ogrodzie jest też miejsce na 
grilla lub ognisko. Goście mogą skorzystać z pralni, 
suszarni i prasowalni. Do trasy VeloMetropolis, 

oddalonej o 5 km, można łatwo dojechać kierując 
się bocznymi ulicami na MOP w Mokrzyskach przy 
autostradzie A4.
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https://noclegi-brzesko.pl/
http://noclegi-brzesko.pl
mailto:recepcja@ssm-brzesko.pl


Odcinek VeloMetropolis Dąbrówka - Grądy Jodłowskie biegnie ulicą bez 
wydzielonego pasa dla rowerów  – trzeba zachować szczególna ostrożność.

Obejrzyj film z okolicy

https://www.facebook.com/trasyenovelo/videos/1254239044932317
https://www.facebook.com/trasyenovelo/videos/1254239044932317


KOPALNIA SOLI
w Bochni

O Kopalni Soli słyszał chyba każdy - to jeden z naj-
ważniejszych zabytków w Małopolsce — pomnik 
historii wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Kto nie był w Bochni na wycieczce szkol-
nej, powinien tam zajrzeć. To zaledwie 7,5 km od 
VeloRaba i 12 km od VeloMetropolis. Zwiedzanie 
zaczyna od zjazdu pod ziemię windą górniczą. Do 
wyboru mamy kilka tras: turystyczną, historyczną, 
pielgrzymkową i rodzinne zwiedzanie Królestwa 
Skarbnika (idealne dla dzieci). Podczas każdej 
z nich zobaczycie ekspozycję multimedialną, na 

której spotkać można polskich królów i  ducha 
kopalni. Wśród atrakcji dodatkowych mamy pod-
ziemną przeprawę łodzią i zdrowotny pobyt w ko-
morze Ważyn. Możliwy jest też nocleg w kopalni. 
Grupy zorganizowane mogą zarezerwować posi-
łek, i dyskotekę.  Standardowe zwiedzanie trwa 
3 godziny, a zwiedzanie połączone z podziemną 
przeprawą łodzią wydłuży się o godzinę. W ciepłe 
dni warto pamiętać o dodatkowym ubraniu, pod 
ziemią przez cały rok mamy stałą temperaturę, 
około 16-18 stopni.

kopalnia-bochnia.pl

14 692 67 52
14 692 67 54

ul. Campi 15,
Bochnia

biuro@kopalnia-bochnia.pl

576 577

http://www.kopalnia-bochnia.pl/
http://kopalnia-bochnia.pl
mailto:biuro@kopalnia-bochnia.pl


DOM POD ORZECHEM
w Łapczycy

dom-podorzechem.pl

+48 603 760 393

Siedlec 62, 
32-744 Łapczyca

kontakt@dom-podorzechem.pl

Obiekt znajduje się w miejscowości Łapczyca nie-
opodal Bochni. Do projektowanej trasy Velo Raba 
jest stąd dok. 2,5 km, a do Puszczy Niepołomickiej 
9 km. Nazwa Domu Pod Orzechem nawiązuje do 
starego drzewa, który od ponad 70 lat stoi na po-
sesji. Dom można wynająć w całości lub w formie 
jednego z dwóch apartamentów. Apartament ka-
meralny składa się z pokoju dziennego z aneksem 
kuchennym i łazienką na parterze oraz sypialni na 
poddaszu (około 40 m²). Duży apartament nato-
miast to pokój dzienny z aneksem kuchennym i ła-
zienką na parterze oraz dwie sypialnie na poddaszu 
(około 80 m²). Każdy ma osobne wejście. Łącznie 
obiekt przyjmie 10-12 gości. W kuchni znajduje się 
pełne wyposażenie.

Dom okala duży ogród z grillem i patio. Dla grup 
powyżej 5 osób istnieje możliwość zamówienia 
pełnowartościowych śniadań oraz dań biesiadnych. 
Obiekt znajduje się niecałe 30 minut od Krakowa, 

z  bardzo dogodnym dojazdem autostradą A4 
w stronę Tarnowa (zjazd z autostrady w Targowisku), 
dla chętnych do przyjechania pociągiem z rowerem 
najbliższa stacja PKP oddalona jest o ok. 9 km – 
w Stanisławicach lub Cikowicach (na linii Kraków 

– Tarnów).
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https://dom-podorzechem.pl/
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Charakterystyczny most pieszo-rowerowy na rzece Rabie w Mikluszowicach.



W Mikluszowicach VeloMetropolis krzyżuje się z 9 km szutrowym odcinkiem VeloRaba. 
Kierując się z nurtem rzeki można dojechać do Uścia Solnego i Wiślanej Trasy Rowerowej.

Obejrzyj film z okolicy

https://www.youtube.com/watch?v=Fz5Z9r09iBw
https://www.youtube.com/watch?v=Fz5Z9r09iBw


SKLEP WIELOBRANŻOWY SMYK
w Mikluszowicach

609 476 930

Mikluszowice 103,
Mikluszowice

Dla jadących trasą VeloMetropolis przez Puszczę 
Niepołomicką od strony Woli Batorskiej, pierwszym 
punktem, w którym można kupić coś do jedzenia 
i picia, jest sklep wielobranżowy „SMYK”. Otwarty 
jest także w każdą niedzielę w godzinach od 13 do 
19. Koło sklepu przygotowano stół i ławeczki, na 
których można odpocząć lub zjeść posiłek. To uro-
cze miejsce pod dębem, który daje cień w upalne 
dni. Dla wielu rowerzystów to punkt obowiązkowy 
podczas wycieczek po Puszczy. Obok sklepu prze-
biegają właściwie dwie trasy rowerowe: VeloMetro-
polis i VeloRaba. Do słynnego wiszącego mostku na  
Rabie jest tylko 1 kilometr. Tam trasa VeloMetropo-
lis prowadzi na prawy brzeg rzeki i dalej w kierunku 
Brzeska, a VeloRaba skręca na północ. 

Warto przestudiować dokładnie mapę, bo Mikluszo-
wice mogą być też doskonałym startem bardzo ła-
twej pętelki rowerowej. Można pojechać szutrowym 
odcinkiem po wałach Raby do Uścia Solnego, tam 

skręcić w czarny Szlak Dolnej Drwinki i przez łąki 
i pola, wzdłuż Drwinki, wrócić do Puszczy. Potem 
jeszcze krótki odcinek przez las do Mikluszowic. 
A w sklepie na wzmocnienie sił można kupić owoce, 
napoje, lody i ciasto z lokalnej cukierni.
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Puszcza Niepołomicka  – przejazd tym fragmentem VeloMetropolis warto wydłużyć o kolejne 
kilometry w otoczeniu bezcennej przyrody.



AGROTURYSTYKA NOSAL
w Woli Batorskiej

agroturystyka-nosal.pl

+48 602 257 446

Wola Batorska 519,
Wola Batorska

info@agroturystyka-nosal.pl

Agroturystyka Nosal to dom położony w Woli Bator-
skiej, nieopodal Niepołomic. Do Puszczy Niepoło-
mickiej i trasy VeloMetropolis jest stąd tylko 2,5 km. 
Do Wiślanej Trasy Rowerowej też jest całkiem blisko, 
tylko 4 km. To miejsce dla tych, którzy szukają kon-
taktu z naturą, niezakłóconego miejskim zgiełkiem. 
Obiekt oferuje noclegi w pokojach 2, 3 i 4-osobo-
wych. Wszystkie pokoje mają łazienki, telewizor 
oraz dostęp do internetu. Do dyspozycji gości 
oddano kuchnię wyposażoną w lodówkę z zamra-
żarką, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny 
i naczynia. Dom otacza ogród, w którym dla gości 
przygotowano stoły z ławkami, huśtawki, miejsce 
na ognisko oraz grilla. Cały teren jest ogrodzony.
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W Woli Batorskiej, tuż przed Niepołomicami, trasa VeloMetropolis łączy swój bieg z Wiślaną 
Trasą Rowerową, i prowadzi przez Kraków, Oświęcim aż do granic z województwem śląskim.
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PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE
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