KONCEPCJA SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA LGD „BLISKO KRAKOWA”

SZLAK ROWEROWY nr 9 – ŁĄCZNIKOWY
PODSTOLICE (SZLAK ZIELONY NR 8) – PODSTOLICE SKI&ADVENTURE
PARK ROZRYWKI – SZLAK ZIELONY GM. WIELICZKA 1,33 km
Szlak stanowi połączenie planowanego systemu znakowanych tras rowerowych LGD Blisko Krakowa ze szlakami rowerowymi gminy Wieliczka. Jednocześnie daje możliwość odwiedzenia nowej lokalnej atrakcji – Parku Rozrywki Podstolice Ski&Adventure, której znaczenie jako turystyczne i rekreacyjne miejsce recepcyjne będzie wzrastać.
Niepodal trasy znajduje się XIX-wieczny Kościół pw. Ducha Świętego, ważny zabytek Szlaku Architektury Drewnianej. Projektowany łącznik przebiega w całości na terenie gminy Wieliczka w Podstolicach.

0,0 + 0,3 km Początek szlaku, połączenie z trasą nr 8; Podstolice - górna część doliny potoku
Ze skrzyżowania ruszamy w dół doliny Podstolanki, początkowo bez deniwelacji i po 0,3 km dojeżdżamy do widocznego po prawej stronie Parku rozrywki Podstolice Ski&Adventure.

0,3 + 0,83 km Park Rozrywki Podstolice Ski
Podstolice-SKI ośrodek narciarsko-rekreacyjny oferujący w sezonie letnim możliwość zorganizowania wolnego czasu poprzez wszelakie imprezy okolicznościowe (taneczne, dożynki itp.). Całoroczna restauracja. Oferta parku
jest stale poszerzana więc należy mieć nadzieję, że będzie to miejsce coraz bardziej przyciągające turystów jadących w
przyszłości projektowanymi szlakami. Sugerowane stanowisko informacyjne W-01, oraz postaranie się o certyfikat
miejsca „Przyjaznego Rowerom”.
Następnie 0,83 km to coraz bardziej stromy podjazd do centrum Podstolic. Po 0,66 km szlak skręca w lewo i
prowadzi wąską drogą stromo do góry, by po kolejnych 0,17 km doprowadzić do drogi nr 53/2 w centrum wsi.
Stąd jadąc w lewo na zachód po 0,09 km możemy dojechać do widocznego już ze skrzyżowania, drewnianego
kościoła Św. Ducha.

1,13 + 0,2 km skrzyżowanie dróg w centrum Podstolic
Skręcamy w prawo na wschód i mijając po 0,05 km sklep i przystanek autobusowy po następnych 0,15 km łagodnego zjazdu szlak doprowadza do kamiennego krzyża, przy którym spotykamy znaki zielonego szlaku rowerowego
gminy Wieliczka.

1,33 km koniec trasy; kamienny krzyż, połączenie z zielonym szlakiem gminy Wieliczka; stanowisko informacyjne SG-11.

Uwagi i podsumowanie:
- szlak może być realizowany bez przeszkód pod warunkiem realizacji szlaku zielonego (tr. 8).

zał.:
- km trasy,
- mapa przy trasie 8

Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

