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➢ 4 aktywne dni na rowerach  

➢ integracja w gronie pasjonatów turystyki rowerowej 

➢ krajobrazy Beskidu Niskiego i Bieszczad 

➢ łemkowskie cerkwie - zabytki Szlaku Architektury Drewnianej 

➢ wyjątkowa historia Beskidu Niskiego 

➢ opuszczone doliny i dzika karpacka przyroda 

➢ szkolenie outdoorowe – wyprawy rowerowe: przygotowanie i ekwipunek 

➢ transport uczestników, rowerów i wsparcie samochodu technicznego wiozącego 

bagaże na trasie między noclegami 

 
 

 
 

Dzika Polska z Offtravel to cykl wyjazdów, w których zabieramy Was w zachwycające 

miejsca w Polsce i dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem podróżniczym! To też 

świetna okazja do nawiązania nowych znajomości i poznania takich samych pasjonatów 

turystyki aktywnej jak Ty! 

Wyjazd rowerowy Łemkowskim Szlakiem to idealny sposób na poznanie najbardziej 

zapomnianych i najrzadziej odwiedzanych przez turystów gór w Polsce – Beskidu Niskiego. 

To jedno z największych powierzchniowo pasm, gdzie główny grzbiet ciągnie się na długości 

ponad 100 km od przełęczy Tylickiej na zachodzie po Łupkowską na wschodzie.  

W malowniczym krajobrazie tych gór dominują łagodne grzbiety porośnięte lasami, 

rozdzielone otwartymi dolinami pełnymi dzikich łąk i pastwisk. Do dzisiaj te niezwykłe góry 

zachowały najwięcej autentyzmu, są słabo zagospodarowane, niezabudowane dużymi 

ośrodkami urbanistycznymi i niepoprzecinane siecią wygodnych dróg. Wszystko to w 

połączeniu z dużym bogactwem przyrodniczym, kulturą i architekturą Łemków oraz burzliwą 

historią XX wieku sprawia nieznane w innych pasmach Beskidów poczucie kameralnej pustki, 

żywej przeszłości i doskonałego kontaktu z prawdziwie dziką przyrodą. 

Choć zaplanowana przez nas trasa to propozycja dla osób rozjeżdżonych i mających 

dobrą kondycję, to nie trzeba mieć doświadczenia w jeździe w terenie górskim. To wręcz 

świetna okazja, aby wybrać się pierwszy raz z rowerem w góry! Trasa da dużo satysfakcji  

z przebytych kilometrów i poznania własnych możliwości. Przebiega głównie utwardzonymi 

drogami publicznymi o małym natężeniu ruchu samochodowego oraz dobrej jakości drogami 

leśnymi przez doliny i przełęcze, wśród wyjątkowo malowniczych krajobrazów. Odwiedzimy 

Magurski Park Narodowy i zabytkowe drewniane cerkwie, z których słynie Beskid Niski. 

Wieczory spędzimy relaksując się i integrując w wyjątkowej aurze otaczającej nas jesiennej 

przyrody oraz na wspólnej wymianie doświadczeń z naszych rowerowych przygód i podróży. 

Podczas wyjazdu zrealizujemy praktyczne szkolenie outdoorowe dotyczące turystyki 

rowerowej. Podzielimy się z Wami doświadczeniami z wypraw rowerowych do Mongolii, 

Kirgistanu oraz wielu innych długodystansowych wycieczek. Pokażemy Wam, co ze sobą 

zabrać i co sprawdza się w praktyce. Dowiecie się jak dobrać rower, spakować ekwipunek  

i jak go używać, zarówno na kilkudniowym wyjeździe, jak i na dłuższej wyprawie.
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1 dzień: Wyjazd z Warszawy do Krynicy-Zdrój 

Spotykamy się o godzinie 11:00 w Warszawie przed kawiarnią Południk Zero (ul. Wilcza 25) 

 i ruszamy do Krynicy-Zdrój (z osobami chcącymi dojechać samodzielnie spotykamy się 

o godzinie 18:00 w Krynicy-Zdrój). Przygotowujemy rowery i robimy odprawę przed kolejnym 

dniem. Nocleg w kwaterze prywatnej. 

 

2 dzień: Góry Hańczowskie 

Startujemy z Krynicy-Zdrój – słynnego polskiego uzdrowiska. Po kilku kilometrach zjedziemy 

w krajobraz łagodnych gór Beskidu Niskiego. Najlepsze widoki roztaczają się tu właśnie 

z rozległych łąk w dolinach, którymi będziemy jechać. Po drodze zobaczymy wpisaną na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO drewnianą cerkiew w Kwiatoniu zbudowaną w XVII wieku. 

Na koniec dnia dla chętnych piesza wycieczka na szczyt Rotunda, na którym znajduje się jeden 

z najciekawszych cmentarzy wojennych z I Wojny Światowej. Dystans ok. 34 km, 

przewyższenie: 800 m w górę, 865 m w dół. Nocleg w kwaterze prywatnej. 

 

3 dzień: Przez Magurski Park Narodowy 

Tego dnia wjedziemy do królestwa dzikiej karpackiej przyrody – Magurskiego Parku 

Narodowego. Po drodze zatrzymamy się nad doliną Ciechani – nieistniejącej już łemkowskiej 

wsi. Kiedyś tętniło tu życie – dziś to oaza ciszy i spokoju zagubiona pośród przepastnych 

lasów… Poznamy tu bliżej burzliwą historię Łemkowszczyzny. Późnym popołudniem zajrzymy 

do drewnianej cerkwi w Krempnej. Dystans ok. 54 km, przewyższenie: 700 m w górę, 800 m w 

dół. Nocleg w kwaterze prywatnej. 

 

4 dzień: Węgrzynowym szlakiem 

Podążając dolinami leżącymi poza głównymi szlakami dotrzemy do zabytkowej cerkiewki  

w Olchowcu, a potem skierujemy się wzdłuż przełomu rzeki Jasiołki w stronę Jaślisk – 

miejscowości położonej niegdyś na winnym szlaku handlowym z Węgier, a teraz przez wiele 

osób kojarzonej głównie z kultowym filmem „Wino truskawkowe”. Po południu, mijając ciekawą 

cerkiew w Daliowej, udamy się znów w dzikie ostępy Beskidu Niskiego… Dystans ok. 50 km, 

przewyższenie: 1100 m w górę, 1100 m w dół. Nocleg w kwaterze prywatnej. 

 

5 dzień: Brama w Bieszczady 

Tego dnia ruszymy w kierunku Bieszczad, po drodze odwiedzając zabytkowe cerkwie  

w Wisłoku Wielkim oraz w Komańczy. Towarzyszyć nam będą dalekie panoramy na szczyty 

Beskidu Niskiego i Bieszczad. Niewątpliwą atrakcją tego dnia będzie też pokonanie kilku 

brodów na rzece Osława… Na wieczór dotrzemy do Starego Łupkowa. Dystans ok. 53 km, 

przewyższenie: 1200 m w górę, 1100 m w dół. Nocleg w kwaterze prywatnej 

 

6 dzień: Powrót do Warszawy 

Rano przygotowujemy się do powrotu i około południa wyruszamy do Warszawy.  

Powrót ok. godziny 20.00.  



 

 

ŁEMKOWSKIM SZLAKIEM  | 1 – 6 CZERWCA 2021  |  POLSKA - 4 - 

 
 

• Uczestnik powinien posiadać sprawny rower turystyczny (mtb, cross lub trekkingowy) 
z oświetleniem; zalecamy jazdę w kasku rowerowym. 

• Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

• Trasa wyjazdu przebiega szutrowo-gruntowymi drogami leśnymi, drogami lokalnymi  
i w niedużym stopniu ścieżkami. 

• Bagaże na trasie wiezione są samochodem, uczestnik jedzie „na lekko”. 

• Transport uczestników z i do Warszawy autami osobowymi lub busem, w zależności  
od liczby chętnych. 

• Wyżywienie uczestników we własnym zakresie. 

 
 

 
 

• rower, oświetlenie, zapasowe dętki (2 szt.), opcjonalnie: łatki do opon i dętek, podstawowe 
narzędzia (multitool rowerowy, łyżki do opon, pompka) 

• kask rowerowy 

• mały plecak / sakwy 

• polar/softshell, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 

• wygodne do jazdy rowerem długie spodnie i krótkie spodenki oraz buty 

• czapka i rękawiczki, chusta typu buff 

• bielizna, koszulki „oddychające” 

• zapasowe długie spodnie i bluza 

• ręcznik szybkoschnący, sandały lub klapki 

• latarka ze sprawnymi bateriami, nóż turystyczny, kubek 

• telefon komórkowy, ładowarka, powerbank 

• dokument tożsamości i pieniądze 

• filtr przeciwsłoneczny i okulary, środek na komary i kleszcze 

• przybory higieniczne 

• podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe,  
na dolegliwości żołądkowe, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem, 
gaziki jałowe), elektrolity (np. Isostar, Litorsal) 

• prowiant na trasę, woda lub inny napój (min. 1,5l/ dzień) 
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Kraj: Polska 

Termin: 1 – 6 czerwca 2021 

Czas trwania: 6 dni 

Liczba uczestników: od 7 do 9 osób (minimalna liczba uczestników 7 osób) 
 

Cena wyjazdu: 1090 PLN (płatne w ciągu 1 dnia od dnia Umowy) 

Obejmuje: 

− organizację Wyjazdu i opiekę Przewodnika (licencjonowanego przewodnika 
beskidzkiego) 

− wsparcie samochodu technicznego wiozącego bagaże na trasie między noclegami 

− szkolenie outdoorowe zgodnie z Programem wyjazdu 

− udostępnienie sprzętu zespołowego (narzędzia rowerowe, apteczka zespołowa, 
kuchenki turystyczne i gaz, materiały szkoleniowe) 

− 5 noclegów w kwaterach prywatnych (pokoje 2-4 osobowe) zgodnie z Planem wyjazdu 

− wstęp do Magurskiego Parku Narodowego 

− ubezpieczenie NNW 
 

+ 160 PLN (płatne w ciągu 1 dnia od dnia Umowy) 

Obejmuje: 

− transport uczestników i rowerów z i do Warszawy 
 

 

Organizator: Offtravel s.c. 

 ul. Główna 20 

 05-500 Piaseczno 

 

Przewodnik: Jakub Czajkowski 

Geograf, przewodnik górski i podróżnik. Od zawsze 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 Kirgistanu. 

Przemierzał szlaki Tybetu, Indochin i dziewiczą syberyjską tajgę, ale uwielbia 

też wyszukiwać nieznane miejsca w Polsce. Od wielu lat jego ulubionym 

środkiem transportu jest rower – ostatnio coraz częściej zabiera go na swoje 

azjatyckie wyprawy.  Za rowerowy projekt „Mongolia na Dwóch Kółkach” był 

nominowany do nagrody TRAVELERY National Geographic w kategorii podróż 

roku. 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 
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