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1. Doliną Szczawicznych Potoków

Całą trasę wynoszącą 12,4 km, którą pokonaliśmy w ciągu 1,5 go-
dziny, należy zaliczyć do łatwych. Różnica wysokości między najniżej, 
a najwyżej położonym miejscem na trasie wynosi około 60 metrów. 
Trasa doskonale nadaje się na rodzinną przejażdżkę.

I. Wycieczki rowerowe 
w najbliższe okolice Krynicy

Wyruszamy z centrum [1] Krynicy ulicą Kraszewskiego w kierunku 
Muszyny. Na światłach (2,1 km), gdzie w prawo odchodzi droga do dziel-
nicy Czarny Potok, jedziemy prosto. Dojeżdżamy (2,8 km) do pięknie od-
nowionej, XIX-wiecznej murowanej cerkwi, wznoszącej się przy drodze. 
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Przy tablicy z napisem oznajmującym, że zaczyna się Powroźnik, skręcamy 
w lewo (4,7 km) [2] w kierunku na Szczawiczne Potoki. Przejeżdżamy przez 
tory kolejowe, kończy się asfalt, a zaczynają ażurowe płyty. Wzdłuż drogi 
gęsta zabudowa. Kilkaset metrów dalej jedziemy już polną drogą, wąską 
doliną Szczawicznych Potoków przez piękny las iglasty. Przejeżdżamy obok 
skupiska dorodnych, strzelistych sosen z dużą ilością budek dla ptaków. 
Mijamy wzdłuż drogi kilka odwiertów wód mineralnych typu szczawy [3].  
Zaczyna się łagodny zjazd, mijamy przy drodze źródełko wody mineralnej 
i dojeżdżamy do szlabanu (9,4 km)[4]. Kończy się las, a przed nami piękna 
panorama Krynicy i okolicznych szczytów. Zaczynają się pierwsze zabu-
dowania, a my jadąc ostro w dół ulicą Źródlaną dojeżdżamy (11,3 km) do 
wiaduktu kolejowego [5]. Tuż przed nim skręcamy w prawo w ulicę Sło-
neczną i jadąc wzdłuż ogrodzonego terenu dworca kolejowego, wjeżdżamy 
na ulicę Ebersa. Stąd już prosta droga do punktu startu.

Droga przez Szczawiczne Potoki

Widok na Krynicę Wieś
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2. Pętla przez Huzary i Górę Parkową

Całą trasę wynoszącą 8,9 km, którą z licznymi postojami pokonali-
śmy w ciągu 1,5 godziny, należy zaliczyć do łatwych, mimo dość dużej 
różnicy wysokości wynoszącej około 220 metrów. Na Górze Parkowej 
czekają na nas liczne atrakcje, jak np. zjazd na gumowych pontonach, 
oraz niepowtarzalne widoki z Tatrami włącznie.

Wyruszamy z centrum [1] 
Krynicy ulicą Pułaskiego w kie-
runku Tylicza, a następnie kilo-
metr dalej skręcamy w lewo w ulicę 
Zieleniewskiego. Typowa miejska 
ulica, wzdłuż której dużo pen-
sjonatów i domów wczasowych, 
ostro wznosi się do góry. Kilkaset 
metrów dalej droga wchodzi w las 
iglasty. Mijamy odejście w lewo do 
domu wczasowego „Cztery Pory 
Roku”. Dwieście metrów dalej  
z lewej schodzi na drogę żółty 
szlak pieszy z Kopciowej. Mijamy 
odejście w lewo do ujeżdżalni koni 
„Jakubik” i wyjeżdżamy na grzbiet 
(3,3 km) [2]. Wokół kilkanaście Kolejka na Górę Parkową 
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domów, a przed nami w dole 
Mochnaczka i ciekawy widok 
na kolejne wierzchołki Beskidu 
Niskiego. Skręcamy ze szlakiem 
żółtym w prawo i wśród zabu-
dowań jedziemy w stronę pobli-
skiego lasu świerkowo-jodłowe-
go. Mijamy przegradzający drogę 
szlaban, za którym zaczyna się 
stromy podjazd. Kilkaset me-
trów dalej już łagodniej, z prawej 
strony dołączają szlak zielony  
i czerwony. Po chwili osiągamy 
najwyższą wysokość podczas 
tej wycieczki (Huzary 864 m 
n.p.m.) (4,5 km) [3]. Tu zbiegają 
się cztery szlaki, bo dodatkowo 
dochodzi jeszcze czarny. Zaczy-
na się zjazd najpierw łagodny,  
a później dosyć ostry. My cały czas trzymamy się żółtego szlaku, które-
mu towarzyszy od Huzar szlak czarny. Wraz ze szlakiem żółtym skręcamy  
w lewo (5,2 km) i po przejechaniu kolejnych kilkuset metrów wyjeżdżamy 
na drogę z Krynicy do Tylicza (5,6 km) [4]. Trzymając się szlaku żółtego 
jedziemy drogą w prawo, ale już dwieście metrów dalej przejeżdżamy na 

Góra Parkowa
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jej drugą stronę i znowu wjeżdżamy na śródleśną żwirową drogę. Zaczyna 
się łagodny podjazd, z lewej dołącza niebieski szlak z Powroźnika przez 
Szalone, a my dojeżdżamy do szałasu Janina. Przejeżdżamy szeroką ścież-
ką spacerową obok stawu szczytowego, gdzie można podglądać traszki 
górskie i dwieście metrów dalej wyjeżdżamy na polanę podszczytową na 
Górze Parkowej (7,1 km) [5]. Roztacza się z niej piękny widok w kierunku 
południowym, a przy dobrej po-
godzie także na Tatry. Jeżeli chce-
my popatrzeć na centrum Kryni-
cy i domy wczasowe usytuowane 
na przeciwległych stokach, warto 
stanąć na podeście obok górnej 
stacji kolejki linowej. Góra Parko-
wa to również miejsce rozrywki,  
a w restauracji i licznych punktach 
gastronomicznych można uzupeł-
nić brakujące kalorie. Ruszamy  
w dalszą drogę, spacerowa ścieżka, 
którą prowadzi żółty i niebieski 
szlak, lekko opada w dół. Ostatni 
odcinek jedziemy wąską ścieżką 
dość ostro w dół, a następnie po 
kilku stopniach schodzimy na uli-
cę Ebersa, którą, jadąc w prawo, 
kierujemy się na deptak.

Panorama z Góry Parkowej

Żółty szlak na Huzary
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3. Pętla przez Jakubik i Kopciową

Całą trasę wynoszącą 10,8 km, którą z licznymi postojami poko-
naliśmy w ciągu 1,5 godziny, należy zaliczyć do łatwych, mimo różni-
cy wysokości wynoszącej około 160 metrów. Podczas wycieczki czeka 
nas jazda przez piękne lasy jodłowo-świerkowe, widok na Mochnaczkę  
i trochę adrenaliny podczas zjazdu z Kopciowej. 

Wyruszamy z centrum 
[1] Krynicy ulicą Pułaskiego 
w kierunku Tylicza, a na-
stępnie kilometr dalej skrę-
camy w lewo w ulicę Ziele-
niewskiego. Typowa miejska 
ulica, wzdłuż której dużo 
pensjonatów i domów wcza-
sowych ostro wznosi się do 
góry. Kilkaset metrów dalej 
droga wchodzi w las iglasty. 
Mijamy odejście w lewo do 
domu wczasowego „Cztery Ulica Pułaskiego
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Pory Roku”. Dwieście metrów dalej po lewej widać polanę a za nią ścia-
nę lasu. Tu skręca żółty szlak schodzący drogą z góry od strony Huzar 
(3,1 km) [2]. Ścieżką ostro w górę dojeżdżamy do lasu, cały czas zwra-
cając uwagę na żółty szlak. Zaczyna się lekki podjazd na grzbiet. Wokół 
las mieszany, ale na grzbiecie z przewagą jodły i świerka. Krótki zjazd  
i wyjeżdżamy na śródleśną polanę (4 km) [3]. Droga znacznie już gorsza, 
bo rozjeżdżona przez ciężki sprzęt. Mijamy ogromne mrowisko i dojeż-
dżamy do polany w kształcie kwadratu, skręcamy w prawo jadąc jej skra-
jem, a przy kolejnym narożniku w lewo. 
Ponownie wjeżdżamy w las, ale już po 
chwili wyjeżdżamy na rozległą łąkę  
(5,8 km) [4]. W dole rozpościera się 
dolina Mochnaczki. Znowu kilkaset 
metrów jazdy przez las i kolejna polana, 
na niej nowo budowany dom, za nim 
szkółka świerków ozdobnych i wyjeż-
dżamy na asfaltową drogę (6,6 km) [5].  
W prawo w dół jedzie się do Moch-
naczki, a my skręcamy w lewo i trzy-
sta metrów dalej wyjeżdżamy na drogę 
krajową Nowy Sącz-Krynica w Kopcio-
wej tuż obok restauracji „Cichy Kącik”. 
Oczywiście możemy pojechać do Kry-
nicy tzw. starą drogą (obok restauracji, 
natomiast osobom lubiącym długie, 
szybkie zjazdy polecam jazdę główną 
drogą). Droga jest szeroka, ale z uwagi 
na duży ruch samochodowy, jedzie-
my ostrożnie. Szybko mijamy odejście  
w prawo na Słotwiny i ulicą Piłsudskie-
go wracamy do punktu startu.

Widok z Jakubika

Pijalnia i „Wiktorówka” w Krynicy


