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JAZERO ZO SEVERU
A SPIŠSKÉ PIENINY

40 km
350 m
JAZERO ZO SEVERU A SPIŠSKÉ PIENINY

CZORSZTYN
- severný breh jazera - Dębno - lesná cesta
do Novej Belej - Krempachy - Cesta okolo Tatier do Durštína
výhľady - Durštín panoráma – zjazd do Lápš výhľady - Nižné
Lapše - Nedeca - HRAD NEDECA

TRK
SPD

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

40 km
350 m
350 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

37 km
2 km
1 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

24 km
7 km
9 km

Neviete, či si vybrať jazero alebo historické pamiatky, a možno horské krajiny?
Táto trasa je pre Vás, pretože ponúka to všetko! Jazda tesne nad hladinou
Czorsztynského jazera, tichými lesmi medzi Dębnom a Novou Belou, malebnou spišskou tatransko-pieninskou krajinou v okolí Durštína a v prostredí
prekrásnych historických pamiatok Nedece a Dębna bude tým, čo spôsobí,
že sa sem budete chcieť ešte mnohokrát vrátiť.
POZOR! Trasa predpokladá plavbu kompou medzi hradom Nedeca
a Czorsztynom.
Trasu môžete spojiť s: 02; 03; 07; 09; 12; 15; 16; 22; 23

CZORSZTYN
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/11

Výlet začíname na úpätí zrúcanín
2
hradu Czorsztyn. Vyrážame cyklistickým chodníkom na západ – pred
nami 12 km jazdy po severnom
brehu Czorsztynského jazera2:
trasa vedie priamo nad hladinou
vody, prechádzame popri malebných
zálivoch Pusta a Sygulina, obdivujeme stále sa meniace výhľady na
Spišské Pieniny s Żarom a Tatrami
na obzore1. Pred nami sa na západe,
ďaleko za vodou, črtá veža kostola vo
Fridmane, ktorá vyvoláva dojem, že
3
je to maják na brehu jazera. Za ňou,
v pozadí: Kráľovná Beskýd – Babia
hora. Počas jazdy dávajme pozor na
ostré zákruty! Po ceste sa môžeme
zastaviť na jednom z mnohých
pohodlných miest oddychu.
Keď dorazíme na koniec chodníka pod Hubou, musíme sa dostať
na hlavnú cestu – DW969. Pred nami
nebezpečných 800 m po krajnici
DW969 a úzkom moste cez Dunajec. Za mostom ostávame na pravej
strane a následne odbočujeme na chodník Velo Dunajec, prechádzame popod
most a vychádzame na hrádzu v Dębne; krásne výhľady na jazero3.
Keď zídeme z hrádze, odbočujeme prudko doprava a pokračujeme do centra
dediny, kde sa nachádza drevený kostol sv. Michala archanjela (UNESCO)
z 15. stor. Kostol stojí za návštevu, ak je otvorený. V Dębne natrafíme na značky
cyklistického chodníka č. 102. Po týchto značkách odchádzame z dediny na ul.
Polnú a postupne asfaltom, štrkom a zase asfaltom, cez polia a les dochádzame
do Novej Belej a k značkám Cesty okolo Tatier. Trasa je bezpečnou alternatívou
cesty Fridman – Krempachy.
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HRAD NEDECA

V Novej Bielej stojí za pozornosť
4
typický spišský spôsob zástavby
s budovami v rade a vretenovitým
námestím. Pokračujeme v jazde do
Krempách, kde odbočujeme doprava,
na ul. Tatrzańskú. Cesta vedie krasnou, vidieckou krajinou4
v členitom teréne – čaro Pieninského
bradlového pásma sa ukazuje našim
očiam spolu so stúpaním (neľahkým, ale zase nie takým dlhým),
na konci ktorého sa môžeme
kochať veľkolepou panorámou.
Po krátkom zjazde (ostrá zákruta!) zase stúpame, teraz už do samotného
Durštína, dediny na streche Spiša, ktorá leží v pieninsko-beskydsko-tatranskom
krajinnom mixe. Cesta okolo Tatier nás privedie k impozantným výhľadom z vrchu
Honaj5, odkiaľ sa výborne prezentujú Tatry.
A to ešte nie je koniec atrakcií. Zjazd do Lápš, ktorý nás teraz čaká, je rýchla
jazda lesmi, hoľami, s výhľadmi na Tri koruny, Tatry, kŕdle oviec... jednoducho
nezabudnuteľný zážitok. Vychádzame v Nižných Lapšoch a pokračujeme dole
kopcom (už nie sme na Ceste okolo
Tatier, ideme po verejných komu5
nikáciách) cez Nedecu až k brehom
Sromowského jazera. Na kruhovom
objazde si vyberieme cestu hore,
ideme po značkách Velo Dunajec až
k hradu Nedeca6. Najkrajšie vyzerá
z konca hrádze. Tí, ktorých zaujíma
príbeh pokladu Inkov, určite navštívia
samotný hrad, na mieste sú kaviarne
a reštaurácie. Za hradom schádzame
do prístavu a kompou alebo malou
gondolou sa vraciame do Czorsztyna.
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