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PRZED NAMI 

 
 

Ø   4 aktywne dni na rowerach 
Ø   jedna z najpiękniejszych tras w Polsce i na Słowacji 
Ø   Szlak wokół Tatr + Spisz 
Ø   malownicze górskie krajobrazy i wspaniałe widoki na tatrzańskie szczyty 
Ø   zabytki Podhala, Orawy, Liptowa i Spiszu 
Ø   regionalne potrawy i napitki 

 
 
 
O WYPRAWIE 

 
 
Wycieczka rowerem wokół Tatr to wspaniała okazja do ambitnego aktywnego wypoczynku z 
oszałamiającymi widokami w tle. Licząca ponad 200 km trasa wiedzie w całości asfaltowymi 
drogami i jest idealna dla zapalonych rowerzystów i miłośników gór. Biegnie przez cztery 
wyjątkowe krajobrazowo i kulturowo regiony – Podhale, Orawę, Liptów oraz Spisz. W trakcie 
czterodniowego wyjazdu będziemy mieli wiele okazji do rozwinięcia prędkości na długich 
zjazdach i sprawdzimy nasze siły podczas wjazdów na przełęcze… Jedno jest pewne – 
przejechanie trasy dookoła najwyższego pasma Karpat dostarczy mnóstwo emocji i 
wspaniałych panoram na najwyższe tatrzańskie szczyty. Po drodze zatrzymamy się na 
odpoczynki w malowniczych miejscach, wzmocnimy siły góralskimi potrawami, a wieczory 
spędzimy na podróżniczych opowieściach przy regionalnych napitkach… 
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PLAN WYPRAWY 

 
 
1 dzień: Zakopane – Liptowski Mikułasz 

Spotykamy się w czwartek o 9:00 rano w Zakopanem i ruszamy przez Chochołów na polsko-
słowacki rowerowy Szlak wokół Tatr. Na Orawie biegnie on nasypem dawnej linii kolejowej z 
Nowego Targu do Trzciany. Odcinek ten często uznawany jest za najlepiej przygotowany dla 
rowerzystów w Polsce… Następnie przez Orawice i Zuberzec dostaniemy się do Liptowa. Z 
drogi biegnącej wśród łąk i pachnących lasów będziemy mieli okazję podziwiać wspaniałe 
widoki na Tatry Zachodnie i orawskie doliny. Na tym etapie czekają nas podjazdy pod dwie 
przełęcze, ale nagrodą będzie długi i szybki zjazd do Liptowskiego Mikułaszu. Tam 
zostaniemy na noc, a chętni będą mieli okazję wybrać się do słynnego aquaparku. Dystans 80 
km, 1000 m przewyższenia. 
 
2 dzień: Liptowski Mikułasz – Stary Smokowiec 

Tego dnia ruszymy w drogę wzdłuż południowych zboczy Tatr, nad malowniczą Kotliną 
Liptowską. Z „Tatrzańskiej Drogi Młodości” zobaczymy najwybitniejsze szczyty m.in.: Krywań 
– narodową górę Słowaków, a także najwyższy szczyt Tatr – Gerlach. Po drugiej stronie 
rozciągał się zaś będzie wspaniały widok m.in.: na pasmo Niżnych Tatr. Tego dnia 
zdobędziemy najwyżej położone miejsce na naszej trasie – Szczyrbskie Jezioro, znajdujące 
się na wysokości 1346 m n.p.m. Po południu zjedziemy „Drogą Wolności” do Starego 
Smokowca, w okolicy którego udamy się na nocleg. Dystans 75 km, 900 m przewyższenia. 
 
3 dzień: Stary Smokowiec – Frydman 

Ruszymy na wschód mijając kolejny wybitny szczyt – Łomnicę. Z Tatrzańskiej Kotliny 
odbijemy drogą na piękny Spisz. Tutaj też nie będzie brakować sielskich krajobrazów – 
spokojnych słowackich wsi, łąk i zalesionych gór. Towarzyszyć nam też będzie wspaniała 
panorama Tatr Bielskich. Po wjeździe na Magurę Spiską, czeka nas długi i emocjonujący 
zjazd do Czerwonego Klasztoru, gdzie zobaczymy zabytkowe XIV-wieczne opactwo. Stąd 
wzdłuż Dunajca i Jeziora Czorsztyńskiego późnym popołudniem dotrzemy do miejscowości 
Frydman. Dystans 80 km, 1000 m przewyższenia. 
 
4 dzień: Frydman – Zakopane 

Lokalnymi drogami skierujemy się z powrotem do Zakopanego. Po drodze zobaczymy 
zabytkowy drewniany kościół w Dębnie, a także malowniczy przełomowy odcinek Białki. Po 
południu dotrzemy do Zakopanego i zakończymy wycieczkę. Dystans 45 km. 
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WAŻNE INFORMACJE 
 
 
•   Trasa wiedzie asfaltowymi drogami w terenie górskim. Planowany dystans to ok. 280 km, 

a łączne przewyższenie to ok. 3500 m. 
•   Wyprawę zaczynamy w czwartek rano (9:00), a kończymy w niedzielę po południu w 

Zakopanem. Istnieje możliwość rezerwacji wspólnego dodatkowego noclegu przed 
rozpoczęciem wyprawy. Jeśli jesteś zainteresowana/y taką opcją, poinformuj nas o tym 
w formularzu zgłoszeniowym w polu „dodatkowe informacje”. 

•   Uczestnik powinien zapoznać się z informacjami o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych w tym 
zalecanych szczepieniach ochronnych dostępnymi na stronie 
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Slowacka,SVK.html. 

•   Wyprawa nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
 
 
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
 
 
•   rower (mtb, cross lub trekkingowy), wygodny plecak rowerowy lub bagażnik i sakwy, 

zapasowe dętki/łatki 
•   KASK ROWEROWY i OŚWIETLENIE 
•   wygodna odzież i buty do jazdy rowerem 
•   polar/softshell 
•   zapasowe długie i krótkie spodnie 
•   kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 
•   nakrycie głowy (chustka/buff) i rękawiczki 
•   bielizna, koszulki „oddychające” 
•   ręcznik szybkoschnący, sandały lub klapki 
•   worki foliowe (wszystkie ubrania pakujemy najpierw w worki) 
•   prowiant na trasę 
•   telefon komórkowy, ładowarka, powerbank 
•   przybory higieniczne 
•   filtr przeciwsłoneczny i okulary 
•   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, sudokrem lub inny środek na otarcia i odparzenia) 
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Kraj: Polska, Słowacja 
Termin: 30 sierpnia – 2 września 2018 
Czas trwania: 4 dni 
Liczba uczestników: 8 - 15 osób (minimalna liczba uczestników 8 osób) 
 
Cena wyprawy: 750 PLN (płatne w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 

Obejmuje: 
−   organizację wyprawy i opiekę przewodnika – pilota wycieczki 
−   3 noclegi w pensjonatach w pokojach 2-4 osobowych 
−   ubezpieczenie KL i NNW 

Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. 
 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Jakub Czajkowski 
Geograf i podróżnik. Od dziecka zafascynowany poznawaniem świata – 
najpierw na kartach książek, a potem wykorzystując każdą okazję do podróży. 
Od wielu lat wędruje z plecakiem po górskich ścieżkach Karpat i azjatyckich 
bezdrożach. Przeszedł Główny Szlak Beskidzki, drogę pamirską w 
Tadżykistanie oraz zdobywał szczyty Tien-szanu. Odkąd po raz pierwszy w 
Mongolii dosiadł konia, odkrywa w siodle dzikie pustkowia Azji Centralnej – 
mongolskie stepy i wysokogórskie przełęcze Tien-szanu. Przemierzał szlaki 
Tybetu, Indochin i dziewiczą syberyjską tajgę, ale uwielbia też wyszukiwać 
nieznane miejsca w Polsce. Pasjonuje się fotografią, dziką przyrodą i 
„aktywnym wypoczynkiem” – najlepiej na dystansie 100 km, z mapą i 
kompasem w dłoni. O swoich wyprawach często opowiada na prelekcjach 
podróżniczych. 

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


