ATRAKCJE
Rowerowe

Atrakcje Rowerowe
W pobli¿u Wiñca - trasy 5-20 km

Trasy Terenowe

Nasze domki po³o¿ne s¹ w samy sercu
wielkiego bukowo-sosnowego lasu, w którym
mo¿na znaleŸæ szereg utwardzonych dróg,
duktów leœnych i œcie¿ek nadaj¹cych siê do
przejazdu rowerem. W wyposa¿eniu domku
s¹ 2 rowery górskie, rowerek 16 cali dla
dziecka, rowerek biegowy oraz fotelik
rowerowy.

Proponujemy trasy wzd³u¿ jeziora
Drwêckiego w szczególnoœci odcinek
trawersowy ze sporymi przewy¿szeniami
Bajka - Pi³awki. Innym miejscem gdzie
mo¿emy poczuæ spore wyzwania rowerowe
s¹ szlaki na Wzgórzach Dylweskich - np. trasa
niebieska do Jeziora Francuskiego w
Wysokiej Wsi, trasa Szafranki - Brzydowo pod
mostem z najd³u¿szym przês³em w Europie
lub œcie¿ki w Lesie Miejskim w Olsztynie.

Proponujemy ró¿ne propozycje najbli¿szych
tras na kolejnych stronach.

link do mapy z trasami

Trasy dalsze 20-35 km

Coœ dla d³ugodystansowców

Polecamy trasy dooko³a jeziora Ruda Woda,
wokó³ Jeziora Bartê¿ek, dooko³a Jeziora
Drwêckiego z Jeziorem Srebrnym oraz
Rezerwatem Jezioro Czarne, wokó³ jeziora
Pauzeñskiego, trasê do Zamku w Karnitach,
trasê do Pochylni w Buczyñcu.

Wystarczy klikn¹æ w poni¿szy link aby
przemierzaæ d³ugie kilometry ciekawych tras
rowerowych w naszej okolicy.
W szczególnoœci polecamy trasy: dooko³a
jeziora Szel¹g Wielki, wokó³ jeziora Jeziorak,
na Wysoczyznê Ebl¹sk¹ oraz trasy „górskie” czyli dojazd na punkt widokowy w Wysokiej
Wsi na Wzgórzach Dylewskich.

link do mapy z trasami

link do mapy z trasami
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Propozycje tras na spacery i na narty biegowe link mapa open street
~ 4 km (1 h spaceru) pêtla do Wiñca
Pobierz mapê
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Propozycje wycieczek rowerowych w najbli¿szej okolicy link mapa open street
~11 km - Przez lasy bukowe (drogi utwardzone i drogi leœne, œcie¿ki - elementy podjazdów i zjazdów), nad jez. Iliñskim œlady bobrów, liczne dziuple.
~16 km - Starym nasypem kolejowym przez œrodek jeziora Iliñskiego (czêœciowo drog¹ asfaltow¹ - ma³y ruch samochodwy)
~18 km Przez Mi³om³yn dookolo³a jeziora iliñskiego (wiêkszoœæ drogi utwardzone i asfaltowe)
Pobierz mapê
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Propozycje wycieczek rowerowych w najbli¿szej okolicy link mapa open street
~ 13 km przez Liksajny (drogi utwardzone i drogi leœne, œcie¿ki - elementy podjazdów i zjadów) + odcinek „bezkrwawe ³owy”(czaple, bociany, kormorany)
~ 15 km przez Wólka Majdañska (drogi utwardzone i asfaltowe)
Pobierz mapê
~ 10 km nad jezioro Jaœkowskie (pla¿a w Skarpie)
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Propozcyje wycieczek rowerowych 20-35 km link mapa open street

k¹pielisko miejskie z pomostem i ratownikiem

~ 29 km Pêtla przez Szel¹g, Faltyjanki ew. dojazd do pla¿y miejskiej w Ostródzie + 3,5 km
Pobierz mapê
- +5 km Oœrodek Bajka + odcinek MTB
- + ok. 15 km szlak dooko³a jeziora Drwêckiego - oznaczony jako niebieski szlak pieszy (ale doskona³y na rower, pocz¹tek szlaku za dworcem kolejowym)
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Propozcyje wycieczek rowerowych 20-35 km link mapa open street
~ 21 km pêtla do oko³a Jeziora Bartê¿ek
~ 37 km pêtla do oko³a Jeziora Ruda Woda (na pó³nocy przez Sople i Wilamowo)

Pobierz mapê

Zobacz mapê

Oznakowane szlaki rowerowe - coœ dla d³ugodystansowców

link mapa open street

