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Wiślana Trasa Rowerowa

7-9.06.2019

Serdecznie zapraszamy miłośników dwóch kółek
na weekendowy rajd Wiślaną Trasą Rowerową.
WTR jest kręgosłupem projektu "Małopolska
na rowery”,
wykorzystującym
prawie
cały
małopolski fragment królowej polskich rzek. Nowe
asfaltowe trasy pojawiają się po raz pierwszy
w Oświęcimiu i kończą w Szczucinie. Po drodze
szlak biegnie m.in. pod opactwem w Tyńcu, przez
Kraków po Bulwarach Wiślanych, tuż koło
Niepołomic. WTR prowadzi co chwilę w innym
otoczeniu. Zdarza się, że WTR trafia między obecne
koryto Wisły, a dawne starorzecze lub odcinki
odcięte przez prostowanie biegu rzeki. Czasem wał
przeciwpowodziowy
odsuwa
się
dalej,
za oddzielający nas od rzeki las, więc jadąc

po biegnącym nim rowerowym trakcie tracimy
Wisłę z oczu. Jednak za chwilę ponownie
spoglądamy na Wisłę z góry. Trasa szybko
wyprowadza rowerowy ruch poza obszary miejskie,
dając rowerzyście to, po co przyjechał - oddech,
przestrzeń, swobodę, ucieczkę od miejskiego
zgiełku, odpoczynek dla oczu - cały dzień zielono! i kontakt z naturą.
Piątek 7.06
Wyruszamy
pociągiem
w
godzinach
popołudniowych z Rzeszowa do Oświęcimia.
Po przyjeździe krótki, wieczorny rekonesans
w mieście (rynek, zamek, obóz koncentracyjny)
Sobota 8.06
Jedziemy Wiślaną Trasą Rowerową do Niepołomic.
Zwiedzimy
m.in.:
opactwo
Benedyktynów
w Tyńcu, najstarszy, istniejący klasztor w Polsce.
Ponadto krótki rekonesans po Rynku krakowskim.
Trasa liczy ok. 110 km.
Niedziela 9.06
Jedziemy WTR, opuszczając ją przy
ujściu
Dunajca, gdzie wjedziemy w Velo Dunajec, którym
dotrzemy do Tarnowa.
Trasa liczy ok. 110 km.
POWRÓT: w niedzielę, w godzinach wieczornych
pociągiem z Tarnowa
ZABIERAMY:
- sprawny „stalowy rumak”, podstawowe
narzędzia, dętka, łatki, pompka, oświetlenie,
zapięcie, kask, kamizelki odblaskowe,
- komplet przeciwdeszczowy,
- pieniądze na bilety i wyżywienie,
- dowód tożsamości, leg. PTTK.
INFORMACJE I ZAPISY (do dnia 24 maja):

Arek Kopczyk – instruktor turystyki rowerowej
tel.512 253 220 lub e-mail:arekk2@op.pl
WPISOWE:
85 zł - członkowie klubu Pol-Survival PTTK
90 zł – pozostali członkowie PTTK
100 zł - pozostali uczestnicy
ZAPEWNIAMY:
- prowadzenie wycieczki
- ubezpieczenie NW dla członków PTTK
- noclegi w hostelach w Oświęcimiu
i Niepołomicach
Dodatkowy koszt stanowią bilety PKP oraz bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ubezpieczenie
NNW. Członkowie PTTK – z aktualnie opłaconą
składką PTTK – są objęci ubezpieczeniem NNW.
Uwaga: rajd nie jest przeznaczony
dla początkujących rowerzystów!
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.

Zapraszamy na wspólną jazdę !!!

