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NOWY TARG –
CZORSZTYNSKÉ JAZERO

39 km
190 m
NOWY TARG – CZORSZTYNSKÉ JAZERO

ŁOPUSZNA - Velo Dunajec do Dębna - Czorsztynské jazero kostol v Dębne - pozdĺž Bielej Vody - Nová Belá - Cesta okolo Tatier
do Gronkowa - prírodná rezervácia Bór na Czerwonem - Nowy
Targ - Velo Dunajec - ŁOPUSZNA

TRK
SPD

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

39 km
190 m
190 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

29 km
8 km
2 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

34 km
5 km
0 km

Dlhý, ale nie veľmi náročný výlet, navyše v 90 % mimo premávky vozidiel. Na
trase sa môžeme tešiť z jazdy pozdĺž malebného Dunajca a kochať sa prírodou
pri rieke či tichom malebných dediniek. Łopuszna, Dębno či Nová Belá priťahujú zaujímavými pamiatkami. Nebudú chýbať ani výhľady na Czorsztynské
jazero, Tatry a Gorce, jazda lesnými štrkovými cestičkami pri Bielej vode či cez
rašeliniská prírodnej rezervácie Bór na Czerwonem. V skratke – plnohodnotné
a pestré jedlo pre každého cyklistického labužníka.
Trasu môžete spojiť s: 02; 05; 07; 10; 11; 15; 16; 19; 22
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/09

Výlet začíname v Łopusznej. Tunajšie
2
múzeum v historickej kúrii v Łopusznej2 ukazuje osudy rodiny Tetmajerovcov a dávny život na Podhalí.
Z dediny vychádzame medzi pasienkami po značkách Velo Dunajec. Trasa
vedie ďalej uchvacujúcim úsekom
popri rieke, potom vchádza do
Harklowej. Tam prechádzame na
južný breh1 a ďalej po rovnom
úseku smerujeme až do Dębna, kde
prechádzame popod most na ceste
DW969 a vychádzame na hrádzu
3
s výhľadom na jazero3.
Ideme do centra dediny, aby
sme si mohli pozrieť nezvyčajný drevený kostol sv. Michala Archanjela4 (UNESCO). Ak bude otvorený,
určite vojdite dovnútra – bohaté
polychrómie vyvolávajú veľký dojem.
Z Dębna vychádzame po
značkách cyklistického chodníka
č. 102. Približne 3km úsek po poľnom
a lesnom štrku5 nás zavedie k asfaltu
a do centra Novej Belej – dediny, ktorá leží už na Spiši. Je tu zachovaný tradičný
spišský radový spôsob zástavby s vretenovitým námestím. Domy sú postavené
v jednom rade a v druhom rade za nimi stoja stodoly. Vchádzame na Cestu okolo
Tatier a ideme smerom na Nowy Targ. Prechádzame medzi lúkami a pasienkami
na západ, sprevádzajú nás panorámy Gorcov a Tatier7 a tiež zaujímavé skalné
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útvary Pieninského bradlového
pásma. Jednu zo skál – Cisowú –
obchádzame, za ňou sa v Gronkowe
nebadane vraciame na Podhalie.
Pretíname centrum dediny, ideme
stále po asfaltovej Ceste okolo Tatier.
Asfalt sa mení na štrk, čo znamená, že sa nachádzame v blízkosti chráneného územia rašelinísk.
Ďalších 6 km ideme cez zaujímavé
vlhké lesy, ktoré skrývajú unikátnu
rašeliniskovú rezerváciu Bór na Czerwonem6. Dostávame sa k samotnému Bielemu Dunajcu neďaleko
letiska, kde prechádzame späť
na asfaltovú cestu Velo Dunajec
a pokračujeme pozdĺž brehu až do
konca trasy – najprv s výhľadom
na Nowy Targ a následne malebným úsekom pri sútoku Bieleho
a Čierneho Dunajca1 až do Waksmundu, ďalej cez Ostrowsko do
Łopusznej, kde sa končí náš výlet.
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