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PONAD BIAŁĄ I KIEŻMARKIEM
37 km

BIAŁA SPISKA - Szlak wokół Tatr - Tatrzańska Kotlina - Kieżmarskie
Żłoby - leśna droga do Młynczeków - Młynczeki - Kieżmark - Szlak
wokół Tatr wzdłuż Popradu - Strażki park i kasztel - BIAŁA SPISKA

PONAD BIAŁĄ I KIEŻMARKIEM

360 m

1
Długość trasy:
37 km
Suma podjazdów: 360 m
Suma zjazdów:
360 m

Asfalt:
Szuter:
Teren:

35 km
2 km
0 km

Poza ruchem: 20 km
Boczne drogi: 12 km
Główne drogi: 5 km

Okolice Kieżmarku i Białej Spiskiej są wspaniałą lekcją historii Spisza - regionu,
gdzie przez wieki żyło wspólnie siedem narodowości. Poza tymi miastami trasa
pozwala poznać interesujący przyrodniczo obszar między nimi a podnóżem
Tatr - teren rozległych pól i zacisznych lasów, gdzie z przyjemnością można
rozkoszować się ciszą. Nie zabraknie również pięknych widoków na Tatry,
które - choć z oddali - prezentują się tutaj doprawdy wspaniale.

Trasę możesz połączyć z: SK.01; SK.02; SK.04; SK.05
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Dokładna mapa, rodzaje nawierzchni, ślady, trasa w aplikacji:

www.szlakwokoltatr.eu/go/sk03

Auto parkujemy obok bielskiego
2
cmentarza. Krótka wizyta na nim
pozwala zrozumieć, jak wiele narodowości zamieszkiwało niegdyś Spisz
- znajdziemy nagrobki po węgiersku,
niemiecku, słowacku. Ulicą SNP dojeżdżamy do głównego skrzyżowania
w mieście. Trasa wiedzie dalej w lewo
ul. Zimną, warto jednak choć na chwilę
skręcić w prawo, na obszar dawnej starówki2 zamkniętej i nieco dziś zakłóconej nowszą zabudową między ulicami
Slnečną i Hviezdoslavovą.
Kierujemy się na północ ul. Zimną. Po 1 km włączamy się na ścieżkę rowerową
Szlaku wokół Tatr1, którą podążać będziemy aż do Tatrzańskiej Kotliny, przez najbliższe
9 km. Wiedzie ona wzdłuż rozległych,
niemal płaskich pól, bardzo łagodnie
3
się wznosząc.
Po dotarciu do skrzyżowania
z Drogą Wolności (drogowskazy na
Smokowce) skręcamy w nią. Kolejne 4
km pedałujemy cierpliwie poboczem
dosyć ruchliwej trasy aż do Kieżmarskich Żłobów (Kežmarské Žľaby);
podjazd jest bardziej stromy niż ten
ścieżką z Białej.
Dotarcie do przysiółka po prawej
oznacza, że niemal 14-kilometrowy
podjazd się wreszcie skończył. W lewo
w las odbija niebieski szlak rowerowy (droga leśna - lesná cesta poza ruchem samochodowym), w który skręcamy. Odcinek przed nami jest przyjemną rekompensatą za
wcześniejsze trudy: 6 km leśnego zjazdu!3 Zjeżdżamy praktycznie bezwysiłkowo,
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otoczeni zielenią. Warto chociaż raz się
odwrócić, by w tunelu zieleni zobaczyć
tatrzańskie szczyty.
Na końcu lasu wyjeżdżamy we
wsi Młynczeki (Mlynčeky), przez którą
przejeżdżamy główną drogą, docierając ostatecznie do trasy wiodącej dalej
do Kieżmarku (cały czas niebieski szlak
rowerowy). Wokół nas ponownie niemal równinny krajobraz pól4 południowego podnóża Tatr.
Za torami kolejowymi docieramy do drogi 66, z braku alterna5
tywy kierujemy się nią w prawo, by
na najbliższym skrzyżowaniu odbić
w lewo, w ul. Nižná brána. Za stacją benzynową lekko w prawo w ul.
Garbiarską, przechodzącą za trasą 66
w Záhradną i Nabrežną, wiodącą
wzdłuż Popradu. Na wysokości kładki
dla pieszych skręcamy w lewo w ul.
Vyšný mlyn, nią podążamy aż za trasę
66, do ul. Mučeníkov, w którą skręcamy
w lewo. Od teraz już tylko prosto!
Przed nami przejazd przez najciekawszy historycznie obszar
6
Kieżmarku - kolejno drewniany
kościół ewangelicki (UNESCO), neobizantyjski nowy kościół ewangelicki, następnie wiodąca wśród
ładnych kamienic ul. Hviezdoslavova
z ratuszem (Radnicą), kościołem paulinów, a na końcu średniowieczny
zamek5. Na poznanie kieżmarskiej
starówki warto poświęcić co najmniej
dwie godziny; przejść się uliczkami, czy
po prostu usiąść gdzieś na kawę.
Od zamku podążać będziemy
7
zgodnie ze znakami Szlaku wokół Tatr
aż do Białej Spiskiej. Wyprowadza on
nas na stare przemysłowe przedmieścia, a dalej wzdłuż Popradu pod Jerozolimskim Wierchem.
Oryginalną wiszącą kładką6
przedostajemy się na drugi brzeg
rzeki, podążamy mniej więcej równolegle do niej przez dalsze 1,5 km
docierając do bram parku przy
kasztelu w Strażkach7. Gotycko-renesansowa budowla strzeże
dziś zacisznego ogrodu angielskiego, przez który przyjemnie przejeżdżamy.
Niedaleko za nim Szlak oddala się od rzeki i przejeżdża pod trasą 66. Długą prostą
wznosimy się ponad zabudowę wsi Strażki, a za łukiem w prawo wyjeżdżamy na
chodnik drogi 66, którym dalej podążamy. Już w granicach miasta Biała Spiska jako
ul. SNP wiedzie nas aż do bielskiego cmentarza, gdzie kończy się nasza wycieczka.
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