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WOKÓŁ
JEZIORA CZORSZTYŃSKIEGO
NIEDZICA-ZAMEK
- południowy brzeg Jeziora Czorsztyńskiego: Falsztyn - Frydman - Dębno (kościółek UNESCO) - północny brzeg Jeziora: ul. Hubka - Maniowy - Pólwysep Stylchyn
- CZORSZTYN

WOKÓŁ JEZIORA CZORSZTYŃSKIEGO

250 m

1
Długość trasy:
28 km
Suma podjazdów: 250 m
Suma zjazdów:
250 m

Asfalt: 28 km
Szuter: 0 km
Teren:
0 km

Poza ruchem: 23 km
Boczne drogi: 4 km
Główne drogi: 1 km

Wycieczka obowiązkowa. Jezioro Czorsztyńskie, choć nie tak wielkie powierzchnią, dzięki swojemu unikalnemu położeniu na styku krain historycznych
i geograficznych jest miejscem wyjątkowym. 28 km wzdłuż tafli jeziora, ze
stale zmieniającymi się widokami na Pieniny, Tatry, Gorce, Babią Górę, po
dedykowanych drogach rowerowych. Dwa ciekawe zamki - polski i węgierski
oraz niezwykły kościółek drewniany nieopodal trasy. Na całej trasie napotkamy
tylko jeden większy podjazd. Trasa odpowiednia dla rodzin z dziećmi.
Trasę możesz połączyć z: 03; 09; 11; 15; 16; 23
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NIEDZICA-ZAMEK

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

www.szlakwokoltatr.eu/go/02

Trasę rozpoczynamy pod Zam2
kiem w Niedzicy2, do 1918 znajdującym się w granicach Węgier.
Miłośników historii z pewnością
zainteresuje legenda o złocie Inków,
które być może do dziś gdzieś na
Zamku czeka na swojego odkrywcę.
Spod Zamku ruszamy na zachód, za znakami Ścieżki wokół
Jeziora. Część wiodąca południowym
brzegiem jest nieco trudniejsza od tej
na północnym brzegu, sporo tutaj
krótkich, ale łatwych do pokonania podjazdów. Leśnymi zakosami docieramy nad
samą taflę w okolicy Zatoki Kosarzyska. Trasa odbija ostro w lewo, czerwonym
asfaltem, warto jednak podjechać aż do końca drogi nad Jeziorem - miejsce
oferuje niezwykłe widoki.
Podjazd znad Zatoki Kosarzyska - 100 m przewyższenia w mniej niż 2 km jest
trudny, niektórych zmusi do prowadzenia rowerów. Jest to jedyny większy podjazd
na trasie; taki przebieg szlaku omija Rezerwat Zielone Skałki, chroniący pasmo
wapiennych skał tuż nad taflą wody.
Trudy podjazdu nagradzają nam jed3
nak niezwykłe widoki - na Zatokę,
Zamek Niedzicki i Pieniny w tle3.
Dojeżdżamy do Falsztyna, ścieżka
odbija w prawo i szybkim zjazdem
uciekamy w leśne zakątki nad Jeziorem. Kilka pięknie położonych punktów odpoczynku oferuje wspaniałe
widoki na Gorce4. Docieramy do
Frydmana, który do dziś zachował
typowy spiski układ urbanistyczny.
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Frydman objeżdżamy po wysokim i widokowym wale zapory bocznej - jej
powstanie uchroniło wieś przed losem jaki spotkał przeciwległe Maniowy, które
zostały w całości przeniesione powyżej poziomu Jeziora.
Za Frydmanem przejeżdżamy Białkę, wjeżdżając ze Spisza na Podhale. Wałem
omijamy Dębno (w centrum wsi cenny kościółek drewniany - zabytek UNESCO).
Przejeżdżamy (uwaga! wąsko i spory ruch!) przez most nad Dunajcem, 500 m dalej
uciekamy w prawo, by ponownie wrócić nad Jezioro, teraz północny jego brzeg.
Jazda północnym brzegiem Jeziora
4
to sama przyjemność. Ścieżka
poprowadzona jest niemal tuż nad
Jeziorem5, ze wspaniałymi widokami na wodę, w tle pasmo Pienin
Spiskich i piętrzące się za nimi Tatry.
Podczas jazdy pamiętajmy, by nie
zapatrzeć się zbytnio - nagłe i ostre
zakręty stwarzają ryzyko kolizji
z innymi rowerzystami!
Równomiernie, acz nie monotonnie,
jedziemy wzdłuż Jeziora, pokonując kolejne mostki nad potokami
5
i objazdy zatoczek i zatok1 - Syguliny i Pustej, za Półwyspem Stylchyn.
Odcinek za tą ostatnią daje nam
dwie opcje przejazdu - wzgórzem
bądź wzdłuż wody. Jeśli nie brak
nam sił, warto przejechać górą,
by podziwiać szerszą panoramę.
Docieramy pod ruiny Zamku
w Czorsztynie6, skąd promem
bądź gondolą wracamy do Niedzicy.
6
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