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PRZED NAMI 

 
 

Ø   3-dniowa wycieczka rowerowa przez najpiękniejsze tereny Suwalszczyzny 
Ø   jeziora, rzeki i „góry” – Wigry, Szelment Wielki, Hańcza, Czarna Hańcza, Góra Cisowa 
Ø   wyjątkowa przyroda Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
Ø   pokamedulski klasztor w Wigrach i inne zabytki Suwalszczyzny 
Ø   smaczne potrawy regionalnej kuchni 
Ø   część szkoleniowa – przygotowanie do wyprawy rowerowej 

 
 
 
O WYJEŹDZIE 

 
 
Wycieczka rowerowa po Suwalszczyźnie to jeden z „klasyków”, w sam raz na weekend. 
Pojezierze Suwalskie jest jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Ten położony z dala od 
wielkich miast region przyciąga swoją malowniczością – jest pełen lasów, dużych jezior i 
małych oczek wodnych, rzek i mokradeł. Piękne i różnorodne krajobrazy podziwiać będziemy 
z licznych wzniesień polodowcowych, których tu nie brakuje, a zjazdy z nich na rowerach to 
czysta przyjemność… Suwalszczyzna jest też obszarem ciekawym i bogatym kulturowo – 
znajdziemy tu klimatyczne niewielkie wioski, zabytkowe świątynie oraz wiele przydrożnych 
kapliczek i krzyży… 
 
Dotrzemy rowerami nad jezioro Wigry – przez wielu uważane za najładniejsze jezioro w 
Polsce. Zatrzymamy się też nad najgłębszym z naszych jezior – Hańczą, gdzie będziemy 
mogli zrelaksować się w typowej dla tego regionu saunie. W przerwach nie zabraknie dań 
regionalnej kuchni – kartaczy, babek ziemniaczanych, sękacza i smacznych ryb z tutejszych 
wód. 
 
Zaczynamy w piątek przed południem, a kończymy w niedzielę po południu. W trakcie wyjazdu 
będziemy mieli też okazję poszerzyć wiedzę na temat przygotowań do wypraw rowerowych 
oraz nawigacji w terenie. 
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PLAN WYJAZDU 

 
 
1 dzień: Wzdłuż brzegu Wigier 

Spotykamy się na dworcu PKP w Suwałkach. Stamtąd ruszamy nad jezioro Wigry. 
Dojeżdżamy do miejscowości Wigry, gdzie zwiedzamy pokamedulski kompleks klasztorny – 
jeden z najbardziej malowniczo położonych klasztorów w Polsce. W okolicach klasztoru 
nocujemy w pensjonacie. Jeśli pogoda dopisze – wieczór spędzimy przy ognisku. Dystans ok. 
35 km. 
 
2 dzień: W stronę Hańczy 

Rano ruszamy na północny-zachód. Pojedziemy przez pofałdowane krajobrazy 
Suwalszczyzny – przez lasy, łąki i pola oraz wzdłuż jeziora Szelment Wielki. Wejdziemy też na 
najsłynniejszy szczyt Suwalszczyzny – Górę Cisową (256 m n.p.m.). Roztacza się stąd 
wspaniały widok na sporą część Pojezierza Suwalskiego. Przejdziemy się po wsi Smolniki, 
gdzie przez wieki z okolicznych drzew wyrabiało się smołę. Zobaczymy też zabytkową XVIII 
wieczną kaplicę. Następnie przejedziemy wzdłuż brzegu jeziora Hańcza (najgłębsze jezioro w 
Polsce), gdzie czekać będzie na nas wygodny nocleg. Dla chętnych kąpiele w jeziorze i sauna. 
Dystans ok. 65 km. 
 
3 dzień: Głazowiska, cmentarzyska 

Ostatniego dnia wracamy do Suwałk. Po drodze zatrzymamy się przy rezerwacie 
geologicznym „Głazowisko Bachanowo”. Następnie pojedziemy wzdłuż malowniczej rzeki 
Czarna Hańcza. Wejdziemy też na górę Krzemieniuchę (289 m n.p.m.), na szczycie której 
znajduje się Grota Matki Boskiej. Przejedziemy również przez rezerwat „Cmentarzysko 
Jaćwingów”, gdzie znajdują się kurhany pochodzące z II-V wieku n.e. Po południu wrócimy do 
Suwałk i zakończymy wyjazd. Dystans ok. 35 km. 
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WAŻNE INFORMACJE 
 
 
•   Uczestnik powinien posiadać sprawny rower turystyczny (mtb, cross lub trekkingowy) z 

bagażnikiem, sakwami, oświetleniem, oponami przeznaczonymi do jazdy po różnej 
nawierzchni oraz zapasowymi dętkami (2 szt.). Zalecamy jazdę w kasku rowerowym. 

•   Istnieje możliwość zorganizowanego i płatnego dodatkowo przejazdu busem z Warszawy 
(w obie strony; z transportem roweru) w przypadku zgłoszenia się minimum 10 chętnych 
osób. Jeśli jesteś zainteresowana/y taką opcją transportu, poinformuj nas o tym w 
formularzu zgłoszeniowym w polu „dodatkowe informacje”.  
Wówczas spotykamy się w piątek, 24 sierpnia o godzinie 7:00 przed kawiarnią „Południk 
Zero” przy ul. Wilczej 25, zaś powrót do Warszawy przewidziany jest w niedzielę, 26 
sierpnia około godziny 22:00. 

 
 
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
 
 
•   rower, bagażnik, sakwy, oświetlenie, zapasowe dętki 
•   długie spodnie i krótkie spodenki oraz buty wygodne do jazdy rowerem 
•   polar/softshell 
•   kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 
•   cienkie nakrycie głowy (chustka/buff) 
•   bielizna, koszulki „oddychające” 
•   ręcznik szybkoschnący, sandały lub klapki 
•   latarka ze sprawnymi bateriami 
•   prowiant na trasę 
•   telefon komórkowy, ładowarka, powerbank 
•   przybory higieniczne 
•   filtr przeciwsłoneczny i okulary 
•   środek na komary i kleszcze 
•   dokument tożsamości i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) 
•   podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe, 
•   na dolegliwości żołądkowe, folia NRC, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane 

spirytusem, gaziki jałowe) 
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Kraj: Polska 
Termin: 24 – 26 sierpnia 2018 
Czas trwania: 3 dni 
Liczba uczestników: 10 - 15 osób 
 
Cena wyjazdu: 450 PLN (płatne w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 

Obejmuje: 
−   organizację wyjazdu i opiekę przewodnika 
−   dwa noclegi w pensjonatach 
−   wstępy do zwiedzanych obiektów 
−   ubezpieczenie NNW 

 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Joanna Mostowska 
Matka, żona, podróżniczka. Współzałożycielka kawiarni podróżniczej 
„Południk Zero” w Warszawie. Od kiedy pamięta mniejsze i większe wyjazdy 
wypełniały jej większość wolnych chwil. Najpierw były to rajdy harcerskie. A 
pierwszą samotną wycieczką (w wieku 17 lat) był wyjazd do Finlandii zimą. 
Potem jeździła m.in. do Azji. Jako pierwsza Polka przejechała Tybet na 
rowerze, za co została wyróżniona na festiwalu „Kolosy”. 
W przerwach w wychowywaniu dzieci zajmuje się wyjazdami w zimne rejony, 
a także biegami (najchętniej w górach). Doświadczenie górskie: kurs 
skałkowy, kurs taternicki letni i zimowy. Zdobyte szczyty m.in.: Stok Kangri 
(6123 m n.p.m.), Elbrus, Mt Blanc. Doświadczenie polarne: zimowy trawers 
Islandii (360 km) w 2017 roku, dwukrotne przejścia na Spitsbergenie (w tym 
jedno w 2016 roku na trasie 280 km w kobiecym zespole), trzykrotne przejścia 
płaskowyżu Hardangerviddy, w tym jedno samotne. 

Kontakt: tel. +48 739 000 747 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 


