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Wypożyczalnia rowerów elektrycznych
na Jaworzynie Krynickiej
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elektryzujących
tras rowerowych
w Paśmie Jaworzyny
tel.: 606 636 700
email: rowery@turbobikes.pl

www.turbobikes.pl tel.: 606 636 700
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Opracowanie na podstawie mapy

Trasy zaczynające się przy dolnej Stacji
Kolei Gondolowej w Czarnym Potoku

Trasy zaczynające i kończące się przy wypożyczalni
Turbobikes na Jaworzynie Krynickiej

Trasy zaczynające przy Centrum Informacji
Turystycznej przy deptaku w Krynicy

Trasa nr 10 Pętle treningowe w dolinie

Trasa nr 2 Klasyczna na Wierchomlę

Trasa nr 9 Czarny Potok przez Słotwiny

Dystans: 8,5 km; czas przejazdu: 1:00 h, w górę: 285 m.
Koniec: Dolna Stacja Kolei Gondolowej.
Chcesz spróbować eMTB? – pętle w dolinie Czarnego Potoku
są idealne na zapoznanie z rowerem lub rodzinną wycieczkę.

Dystans: 12 km, czas przejazdu: 1:50 h; w górę: 345 m.
Najlepsza trasa do rozpoczęcia przygody z eMTB.

Dystans: 5,5 km; czas przejazdu: 0:30 h; w górę: 255 m.
Koniec: Dolna stacja Kolei Gondolowej.
Najszybszy terenowy przejazd do doliny Czarnego Potoku.

Trasa nr 3 Przez Żebracze na Wierchomlę

Trasa nr 7 Jaworzyna z Krynicy przez Czarny Potok

turbobikesPL

Trasa nr 1 Widokowa na Jaworzynę
Dystans: 14,5 km; czas przejazdu: 2:00 h; górę: 480 m.
Dzika przyroda z daleka od uczęszczanych tras.
Dystans: 10 km; czas przejazdu: 1:00 h; w górę: 505 m.
Koniec: Jaworzyna Krynicka – wypożyczalnia Turbobikes.
Najprzyjemniejszy widokowy wjazd na górę wygodną drogą
leśną dla wszystkich.

Trasa nr 6 Z Jaworzyny na Słotwiny (wieża widokowa)

Dystans: 11 km; czas przejazdu: 1:00 h; w górę: 585 m.
Koniec: Jaworzyna Krynicka – wypożyczalnia Turbobikes.
Klasyczna trasa kończąca się pięknym widokiem.

Trasa nr 11 Przez dolinę Popradu
Dystans: 18 km; czas przejazdu: 2:00 h; w górę: 535 m.
Trasa polecana z uwagi na techniczne trudności oraz możliwość spotkania z głuszcem.

Trasa nr 5 Wokół Jaworzyny
Dystans: 19 km; czas przejazdu: 2:30 h; w górę: 810 m.
Trawers mało uczęszczanymi drogami leśnymi zahaczający
o mofetę w Jastrzębiku.

Trasa nr 4 Przez Pustę Wielką i Wierchomlę
Dystans: 27 km; czas przejazdu: 3:00 h; w górę: 900 m.
Doskonałe widoki i największe borówkowe polany.

Trasa nr 8 Szutrem na Halę Łabowską

Dystans: 37 km; czas przejazdu: 4:00 h; w górę: 730 m.
Koniec: Centrum Informacji Turystycznej – deptak Krynica.
Relaksująca trasa wzdłuż doliny Popradu, polecana dla rowerzystów lubiących równe nawierzchnie.

Trasa nr 11a Przez dolinę Popradu i Wierchomlę
Dystans: 73 km; czas przejazdu: 8:00 h; w górę: 1400 m.
Koniec: Centrum Informacji Turystycznej – deptak Krynica.
Prawdziwe całodniowe wyzwanie dla fanów eMTB.
Informujemy, że zasięg rowerów jest zależny od uruchomionego poziomu doładowania. Czas przejazdu podany jest szacunkowo, a trasy wymagają umiejętności jazdy rowerem w zróżnicowanym terenie.

Dystans: 27,5 km; czas przejazdu: 3:00 h; w górę: 815 m.
Jadąc szutrem w obie strony możesz zabrać całą rodzinę.

Proponujemy:
Wypożyczalnia rowerów elektrycznych
na Jaworzynie Krynickiej
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Jak pożyczyć rower:

 Turystykę rowerową. Organizujemy wycieczki

W wypożyczalni Turbobikes na Jaworzynie Krynickiej:

 Posiadamy nowoczesne rowery z silnikiem

weekendy i dni wolne od 10 do 17
 V - VI:
VII
VIII:
codziennie od godz. 10 do 17

weekendy i dni wolne od 10 do 16
 IX:

rekreacyjnymi szutrowymi szlakami rowerowymi jak i wymagającymi ścieżkami leśnymi.
centralnym, wyposażone w hamul-ce hydrauliczne i przednią amortyzacją, w tym dziecinne
na kołach 24’’.

 Sprzedaż rowerów elektrycznych.
 Serwis i diagnostykę.
Realny zasięg przy jeździe ze wspomaganiem
wynosi 30 – 50 km na jednym ładowaniu.
W przypadku wyczerpania się zasilania możliwa jest dalsza jazda i dojazd do miejsca
docelowego.

Telefonicznie z podstawieniem w Krynicy i okolicy:
 rowery można wypożyczyć po rezerwacji telefonicznej, z umówionym miejscem dostarczenia w Krynicy i okolicy od IV do XI.
W przypadku załamania pogody (długotrwałego ulewnego
deszczu i spadku temperatury), przed planowanym wypożyczeniem na Jaworzynie Krynickiej prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt:

telefon: 606 636 700
email: rowery@turbobikes.pl

Krynicka Koliba
to najlepsze miejsce
w Beskidzie Sądeckim
by rozpocząć przygodę
z elektrycznym MTB.
Nocując u nas:
 od razu jesteś na szlaku i nie zaczynasz dnia od pedałowania w górę
 masz zapewnione całodzienne wyżywienie w regionalnej karczmie
 delektujesz się niezapomnianym
widokiem na Beskidy.
Proponujemy pakiety nocleg ze śniadaniem i rower elektryczny na 2 godziny
w promocyjnej cenie 120 zł.
Oferta ważna od maja do października.
email: krynickakoliba@interia.pl,
telefon: 606 114 806

