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NOWY TARG
- JEZIORO CZORSZTYŃSKIE

39 km
190 m
NOWY TARG-JEZIORO CZORSZTYŃSKIE

ŁOPUSZNA - Velo Dunajec do Dębna - Jezioro Czorsztyńskie kościółek w Dębnie - wzdłuż Białki - Nowa Biała - Szlak wokół Tatr
do Gronkowa - Rezerwat Bór na Czerwonem - Nowy Targ - Velo
Dunajec - ŁOPUSZNA

TRK
SPD

1
Długość trasy:
39 km
Suma podjazdów: 190 m
Suma zjazdów:
190 m

Asfalt:
Szuter:
Teren:

29 km
8 km
2 km

Poza ruchem: 34 km
Boczne drogi: 5 km
Główne drogi: 0 km

Długa, jednak nietrudna wycieczka, na dodatek w 90% poza ruchem drogowym.
Trasa pozwala nacieszyć się jazdą wzdłuż malowniczego Dunajca, podziwiając nadrzeczną przyrodę, prowadząc również przez zaciszne wsie. Łopuszna,
Dębno czy Nowa Biała przyciągają ciekawymi zabytkami. Nie zabraknie też
widoków na Jezioro Czorsztyńskie, Tatry i Gorce, jak i jazdy leśnymi szutrami
ponad Białką oraz przez rezerwat torfowiskowy Bór na Czerwonem. W skrócie
- pełnowartościowe i zróżnicowane danie dla każdego rowerowego smakosza.
Trasę możesz połączyć z: 02; 05; 07; 10; 11; 15; 16; 19; 22
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Dokładna mapa, rodzaje nawierzchni, ślady, trasa w aplikacji:

www.szlakwokoltatr.eu/go/09

Wycieczkę zaczynamy w Łopusznej. Tutejsze muzeum w zabytkowym Dworze
w Łopusznej2 prezentuje losy rodziny Tetmajerów oraz pokazuje jak niegdyś
wyglądało życie na Podhalu. Ze wsi wyjeżdżamy za znakami Velo Dunajec wśród
pastwisk. Trasa prowadzi dalej efektownym odcinkiem nad rzeką, następnie
wjeżdża do Harklowej. Tam przejeżdżamy na południowy brzeg1 i dalej już
po płaskim jedziemy aż do Dębna, gdzie przemykamy pod mostem na DW969
i wyjeżdżamy na wale z widokiem
na Jezioro3.
2
Kierujemy się do centrum wsi,
by zobaczyć niezwykły drewniany
kościółek pw. Michała Archanioła4 (UNESCO). Jeśli jest otwarte,
warto wejść do środka - wielobarwne polichromie robią spore
wrażenie.
Z Dębna wyjeżdżamy za znakami szlaku rowerowego nr 102.
Około 3 km polnego i leśnego
szutru5 doprowadza nas do asfaltu
3
i centrum Nowej Białej, wsi położonej już na Spiszu. Zachowała ona
tradycyjny spiski, liniowo-wrzecionowaty układ urbanistyczny. Domy
stoją w jednym rzędzie, a równolegle
za nimi stoi linia stodół. Włączamy
się na Szlak wokół Tatr w stronę
Nowego Targu, którym podążamy
wśród łąk i pastwisk na zachód,
z panoramicznymi widokami na
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Gorce i Tatry7 oraz ciekawe formacje skalne Pienińskiego Pasa Skałkowego. Objeżdżamy jedną z nich
- Cisową Skałkę, za którą niepostrzeżenie, w Gronkowie wracamy na
Podhale. Przecinamy centrum wsi,
jadąc stale asfaltowym Szlakiem
wokół Tatr.
Asfalt ustępuje szutrowi, informując nas o bliskości chronionego
obszaru torfowisk. Kolejne 6 km to
jazda przez ciekawe podmokłe lasy,
kryjące unikalny rezerwat torfowisk
Bór na Czerwonem6. Wyjeżdżamy
nad sam Biały Dunajec w okolicach
lotniska, gdzie przełączamy się
z powrotem na asfaltowy szlak Velo
Dunajec i jedziemy brzegiem aż do
końca trasy - wpierw z widokiem na
Nowy Targ, a dalej przez malowniczy odcinek okolic zbiegu
Białego i Czarnego Dunajca1,
aż do Waksmundu, dalej przez Ostro-wsko i do Łopusznej, gdzie kończy
się nasza wycieczka.

4

5

6

7
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