
 

Dzień 0 ( 2 czerwca – środa ) 

Zbiórka 2 czerwca środa o 23:00 na parkingu przy Stadionie 
Narodowym przy wejściu na dworzec PKP Warszawa stadion – 
Lokalizacja poniżej  

https://goo.gl/maps/TJ3EqZmMkajrpJ7t6 

Załadunek rowerów – skręcanie kierownicy i pakowanie na przyczepki i zabezpieczenie. 

Przed wejściem do autobusu mierzona temperatura i trzeba będzie podpisać oświadczenie o braku 
kontaktu z osobami zarażonymi. 

Planowany wyjazd około północy albo 0:30 w zależności jak szybko zapakujemy rowery. 

Planujemy zatrzymać się w Krakowie zabierając jedną osobę. 

Zatrzymamy się też na dłuższy postój na jakiejś stacji. 

 

Dzień 1 ( 3 czerwca – czwartek – Boże Ciało) 
Dojeżdżamy do Zakopanego  

Osoby, które się zadeklarowały na śniadanie o godzinie 8:00 jedzą w Restauracji Harenda (płatność 25zł). 

Rozładowujemy rowery i skręcamy kierownice.  

Następnie ruszamy na trasę. 

Szlak Velo Dunajec wiedzie po różnych rodzajach dróg. Jest część mniej uczęszczanymi lokalnymi drogami, 
są odcinki pięknej infrastruktury rowerowej asfaltowej odseparowanej od ruchu ulicznego. Zdarzają się 
odcinki szutrowe. Czasami trzeba przekraczać ruchliwą drogę krajową, należy zachować szczególną 
ostrożność. 

Dla chętnych można odcinkami prześledzić opis i uwagi do poszczególnych odcinków. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=49.373252663950474%2C20.04446076082935&hl=pl&z=
9&mid=1iicOupN0FKHjUwO4dp9AmrEU9Fg 

Jesteśmy na szlaku Velo Dunajec , szlak jest dość dobrze oznakowany. 

Szlak prowadzi nas przez kolejne dzielnice Zakopanego z kolejnymi górskimi pensjonatami. Będziemy w 
kilku miejsca przejeżdżać przez Zakopiankę , pamiętajmy o ostrożności , jeżeli jest przejście dla pieszych to 
warto zejść z roweru i poczekać aż jakiś miły kierowca nas przepuści. Mijamy Zakopane i wjeżdżamy do 
miasta Poronina , które kiedyś było znane w Polsce z tego, że zatrzymał się tutaj zbrodniarz Lenin i 
wystawiono mu tutaj pomnik. Po przejechaniu mostu na rzece Poroniec powinno udać się skrecić w prawo 
w ul. Piłsudskiego. Jedziemy wzdłuż linii kolejowej a do Nowego Targu 16 km.  

Jadąc lokalnymi drogami, obok ruchliwej drogi krajowej Nr.47,wyjeżdżamy z Poronina i wjeżdżamy do 
urokliwego Białego Dunajca, gdzie z dala pojawiają się szczyty Tatr. Pojawiają się nowe krajobrazy i bogate 
wille w zakopiańskim stylu, choć są też gospodarstwa rolne. Tutaj przecinamy 2 razy Zakopiankę jadąc 
ostrożnie. 



Kierunek jazdy wyznaczają nam pomarańczowe tabliczki Velo Dunajec, które wyprowadzają nas z Białego 
Dunajca. Przekraczamy most na Dunajcu, wjeżdżamy do Szaflar. Szaflary były kiedyś znane z wytwórni nart. 
Dzisiaj zjeżdżają się tutaj miłośnicy wód termalnych. 

W Szaflarach można odwiedzić Kościół św. Andrzeja Apostoła 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Andrzeja_Aposto%C5%82a_w_Sza
flarach 

Na przykościelnym dziedzińcu stoi pomnik zakatowanego przez Niemców bohatera tej wsi Pomnik 
Augustyna Suskiego 

Możemy wybrać 2 wersje trasy różniące się odcinkiem rozgałęziający się w Szaflarach przy MOR Szaflary i 
łączący się w Nowym Targu po prawej stronie Białego Dunajca. 

1 Wersja oznakowana jako Velo Dunajec skręca w lewo prowadząc przez most nad Białym Dunajcem i 
dołącza do Zakopianki , którą poboczem trzeba będzie jechać ok. 500m i skręcić w lewo w ul. Kolejową. 

Mijamy stację PKP w Szklarach i wjeżdżamy lokalną drogą do Ludźmierza. Velo Dunajec kieruje nas w stronę 
Nowego Targu. Tutaj właśnie zaczyna się typowy szlak rowerowy, odseparowany od ruchu 
samochodowego. Jedziemy w cieniu drzew w kierunku Nowego Targu. Po wyjeździe z lasu, przez tory 
kolejowe, wjeżdżamy do Nowego Targu przecinamy Drogę Krajową 47 i kierujemy się szlakiem do rzeki, 
którą przekraczamy.  
 

Natomiast 2 wersja nieco krótsza, odbija lekko w prawo przy MOR Szaflary i dalej w węższą ulicę Polną a 
dalej przechodząc w drogę szutrową i Szlak Wokół Tatr prowadzący lasem i wokół rezerwatu „Bór na 
Czerwonem” i obok lotniska w Nowym Targu doprowadza nas do Białego Dunajca i Szlaku Velo Dunajec. 
 

Opis dalszy Velo Dunajec  

Po wyjeździe z miasta dalej mkniemy asfaltową ścieżką rowerową a Dunajec jest na wyciągnięcie 
ręki.  Następnie jedziemy przez Waksmund, skąd możemy podziwiać z dala panoramę Tatr. Mijamy pięknie 
urządzone ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty. Przeprawiamy się na drugą stronę Dunajca i wjeżdżamy do 
Łopusznej. 
Można troszkę zboczyć i zobaczyć Dwór Tetmajera w Łopusznej 

http://archiwalna.muzeumtatrzanskie.pl/index.php?strona,menu,pol,glowna,1394,0,1394,ant.html 

Wracamy na szlak  
Przejeżdżamy na drugą stronę Dunajca i jedziemy przez Harklową. Tutaj znajduje się jeden z wielu na trasie 
świetnie zaprojektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów, gdzie można zapoznać się z mapami przejazdu i  
odpocząć. Rowerową autostradą, umiejscowioną na wysokich wałach, dojeżdżamy do Dębna. To tutaj 
znajduje się unikatowy, drewniany kościół wpisany na listę zabytków UNESCO. Trzeba zjechać z wału w dół 
schodkami i przekroczyć ulicę. 

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w

_D%C4%99bnie 
 

Po obejrzeniu wracamy na szlak , który za parę chwil zawinie się pod ulicą. Wjedziemy na drogę w ruchu 
ogólnym i skręcamy w lewo i przejedziemy przez most nad rzeką Białka. Tutaj zalecana ostrożność lub jazda 
poboczem za mostem po ok. 400m skręcamy znowu w lewo na drogę utwardzoną i za chwilę powinien 
pojawić się MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów). Za kilkaset metrów powinna pojawić się już ładna 
asfaltowa ścieżka rowerowa Przy Dunajcu . Jesteśmy w miejscowości Frydman. Dotrzemy do miejsca z 
dużym podjazdem ale i będzie ładny Punkt widokowy na Jezioro Czorsztyńskie. Dojedziemy do Falsztyna. 
Dalej jedziemy szlakiem do Niedzicy, w której przywita nas przystań promowa, jest też zamek, ale może być 
kolejka po bilety , jeżeli ktoś stwierdzi że ma jeszcze wystarczająco czasu i zdąży na obiadokolację to może 



oczywiście zwiedzić zamek. Można wjechać na zaporę i podziwiać piękne widoki. Za Niedzicą dalej prowadzi 
nas dalej szlak tym razem w dół ścieżka z kostki brukowej. 

Dojeżdżamy do ronda i skręcamy na nim w pierwszy zjazd w prawo tak jak drogowskaz na Niedzicę. Na 
początku ścieżka brukowa a dalej ruch wspólny z samochodami. Jedziemy 3 maja przez Niedzicę. Mijamy 
rzekę Niedziczankę i dojeżdżamy do ronda na którym jest sklep Groszek , my zjeżdżamy ul. Tatrzańską na 
Kacwin.  

Nasz nocleg w Pensjonacie Harnaś ul. Św. Anny 40. 

Jemy obiadokolację o 17:00 w innym budynku trzeba przejść 100m pod adres Św. Anny 48A 

Prosimy o punktualne przybycie bo po nas będzie obsługiwana kolejna grupa. 

Wieczorem integracja  

Poniżej schematy i linki do mapek na stronie mapy.cz 

Wersja lekko krótsza 60km z odcinkiem szutrowym „Szlaku Wokół Tatr” 

https://en.mapy.cz/s/dulejedure 

 

Oraz wersja nieco dłuższa 63km tak jak jest oznakowanie szlaku Velo Dunajec przez Nowy Targ 

https://en.mapy.cz/s/mesohofozo 

 
  


