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DAWNĄ KOLEJĄ DO GRANICY
CHOCHOŁÓW drewniana zabudowa - Domański Wierch widoki
- Las Sośnina - Szlak wokół Tatr - Czarny Dunajec - Podczerwone Torfowiska Orawsko-Nowotarskie - Granica SK/PL - CHOCHOŁÓW

27 km

DAWNĄ KOLEJĄ DO GRANICY

190 m

Długość trasy:
27 km
Suma podjazdów: 190 m
Suma zjazdów:
190 m

Asfalt: 23 km
Szuter: 4 km
Teren:
0 km

Poza ruchem: 25 km
Boczne drogi: 2 km
Główne drogi: 0 km

Wycieczka w sam raz na początek rowerowych przygód z Podtatrzem, odpowiednia również dla rodzin z dziećmi - na rowerach i w przyczepkach. Ciekawa
architektura drewniana w Chochołowie, wspaniałe widoki na Tatry i Babią Górę
z Domańskiego Wierchu, przyjemna i łatwa jazda Szlakiem wokół Tatr trasą
dawnej kolei do Trzciany. Ponadto, atrakcyjny przyrodniczo obszar Torfowisk
Orawsko-Nowotarskich. Niemal cała trasa wiedzie poza ruchem samochodowym, więc można w spokoju delektować się jazdą i widokami.
Trasę możesz połączyć z: 05; 08; 13; 14; 18; 24

CHOCHOŁÓW

10

Dokładna mapa, rodzaje nawierzchni, ślady, trasa w aplikacji:

www.szlakwokoltatr.eu/go/01

Trasa zaczyna się w Chochołowie, wsi znanej ze swojej zabytkowej drewnianej
architektury. Jeden z domów, znajdujących się pod adresem Chochołów 24,
został wykonany w całości z jednej
jodły. Fani historii z chęcią zajrzą do
1
Muzeum Powstania Chochołowskiego, a miłośnicy przyrody do
nowo otwartego multimedialnego
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk1.
Boczna trasa Szlaku wokół Tatr
wyprowadza nas na wzgórza na
wschód od wsi (krótki stromy podjazd), odkąd będziemy jechać przez
kolejne 10 km długim, połogim
grzbietem Domańskiego Wierchu.
Po przejechaniu przez drogę Chochołów - Ciche czeka nas ponad
2
4 km szutru, momentami gorszej
jakości2, jednak nie traćmy ducha jest to jedyny taki odcinek na trasie.
Docieramy do skrzyżowania z drogą
Czarny Dunajec - Ciche Dolne.
Odtąd trasa jest już do końca
asfaltowa. Przed nami najwspanialsza część Domańskiego Wierchu,
oferująca widoki tak na południe
w stronę Tatr, jak i na północ na
Babią Górę i wypłaszczenie Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej. Droga wiedzie grzbietem3, mijane przez nas kapliczki i samotne drzewa świadczą o tym,
że już dawno temu wędrowano tędy między miejscowościami - kapliczki służyły
również za punktu orientacyjne.
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Dojeżdżamy do Lasu Sośnina6,
po przejechaniu którego wyjeżdżamy
przy domach między Rogoźnikiem
a Starem Bystrem. Skręcamy dwukrotnie w lewo i odtąd trasa wiedzie
główną ścieżką Szlaku wokół Tatr,
czyli dawną trasą kolei Nowy Targ
- Trzciana, onegdaj, za Austro-Węgier tworzącej najkrótsze połączenie między Krakowem a Wiedniem;
wróciła do życia dzięki powstaniu
ścieżki rowerowej. Jedziemy zgodnie
z przebiegiem Szlaku do Czarnego
Dunajca i Podczerwonego, mijając
obiekty dawnej infrastruktury kolejowej, jak most czy stacje. Liczne
wiaty oferują możliwość odpoczynku.
Niedaleko za dawną stacją
w Podczerwonem Szlak wyprowadza
nas na obszar Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. O tych
unikatowych na skalę europejską
ekosystemach możemy dowiedzieć
się więcej w multimedialnym Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk
w Chochołowie. Łagodnie wznoszącymi się zakosami dojeżdżamy do
granicy polsko-słowackiej, gdzie nasza
trasa zawraca i po 600 m, obok oryginalnej kapliczki skręca ostro w prawo.
Wśród łąk i pastwisk zjeżdżamy do
wsi, gdzie za mostem nad Czarnym
Dunajcem (obok niego przyjemne
miejsce do odpoczynku nad rzeką)
nasza trasa się kończy.
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