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Zwierzyniec
Charakterystyczny kościół „na wyspie”  
zdobi barokowa fasada.

ROZTOCZE ZACHODZNIE I ŚRODKOWE 
    wśród falującego krajobrazu

Przedstawiam dwie propozycje tras – jedna prowadzi przez Roztocze 
Zachodnie, a druga przez Roztocze Środkowe. Jednak zauważ (patrz: 
mapa), że druga trasa jest też w dwóch opcjach – długiej i krótkiej.  
My, jadąc z Lipowca, zrobiliśmy w dłuższej opcji aż 105 kilometrów, 
jednak bez obaw – zawsze możesz znaleźć nocleg w Zwierzyńcu  
albo po prostu wybrać krótszą opcję trasy, która ma (licząc z Lipowca) 
84 kilometry.

Jeśli natomiast nawet to jest dla Ciebie zbyt dużym dystansem – 
polecam ograniczyć się tylko do trasy przez Roztocze Zachodnie, 
a jeśli w inny dzień najdzie Cię ochota wyskoczyć gdzieś, to pojeździj 
sobie po Zwierzyńcu i niedalekiej okolicy. Krótka wycieczka do 
Florianki, nad zalew Rudka, czy wycieczka kajakowa po Wieprzu też 
są naprawdę spoko.

Obejrzyj film 
swiy.co/8R38

http://swiy.co/8R38


R O D Z A J :  Dwie pętle – jedna 
przez Roztocze Zachodnie, 
druga przez Środkowe.

PROFIL: Roztocze jest pagórko-
wate, jednak bez przesady. 
Najdłuższe podjazdy mają 
2–3 km i raczej nie są bardzo 
strome. Myślę, że Roztocze to 
dobra okazja do sprawdzenia 
się przed wyruszeniem w po-
ważniejsze góry na rowerach. 
Suma podjazdów na poszcze-
gólnych trasach to: 430 m 
(niebieska), 443 m (pomarań-
czowa), 597 m (fioletowa).

K I E D Y  J E C H A Ć :   Kiedy jest dobra 
pogoda. Jeśli natomiast w ra-
mach przerywnika planujesz 
także wypad na kajaki – su-
geruję unikać weekendów. 
Wieprz to jedna z najbardziej 
obleganych rzek w wakacyjne 
soboty i niedziele. No, chyba 
że nie przeszkadzają Ci korki 
na drodze. Jeśli natomiast 
chodzi o trasy rowerowe, to 
pora roku nie ma większego 
znaczenia – grunt, aby było 
pogodnie.  

N A W I E R Z C H N I A  /  T Y P  R O W E R U : 
Trasa jest pociągnięta po 
drogach asfaltowych, a także 
leśnych szutrowych duktach. 
Bardzo rzadko zdarzają się 
fragmenty piaszczyste, choć 
w kilku miejscach może być 
konieczne przepchanie ro-
weru. Jednak nie ma tego na 
tych trasach zbyt dużo. Każdy 
rower jest odpowiedni – poza 
szosowym.  

R U C H  S A M O C H O D O W Y :  Poza miej-
scowościami i drogą dojazdo-
wą do Zwierzyńca (zaznaczona 
na mapie) ruch samochodów 
jest umiarkowany albo zerowy.  

J A K  D O T R Z E Ć  N A  S TA R T :  
My za bazę wypadową wy-
braliśmy Lipowiec. Świetna, 
spokojna okolica. Podoba mi 
się bardziej niż Zwierzyniec, 
choć faktem jest, że w samym 
Zwierzyńcu jest więcej miejsc 
noclegowych, sklepów i re-
stauracji.  
Na miejsce najlepiej dojechać 
samochodem, bo ta część 
Polski nie jest najlepiej skomu-
nikowana z resztą kraju. Jeśli 
nie masz takiej opcji, to do 
Zwierzyńca można dojechać 
pociągiem, choć (zależnie skąd 
jedziesz) najpewniej z kilkoma 
przesiadkami. Ostatnia z nich 
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https://www.strava.com/routes/2969708038769000704


ROZTOCZE ZACHODNIE I ŚRODKOWE

będzie w Stalowej Woli, skąd 
jedzie już pociąg regionalny 
do Zwierzyńca. Ewentualnie 
możesz ciut prościej dojechać 
do Zamościa pociągiem bezpo-
średnim chociażby z Lublina. 
Ale potem czeka Cię średnio 
atrakcyjny transfer rowerem 
z Zamościa na Roztocze. 
Wszystkie połączenia kole-
jowe najlepiej sprawdź sobie 
tradycyjne na Google.maps. 

T R U D N O Ś C I  N A  T R A S I E :   Poza 
dystansem ( jeśli wybierzesz 

opcje dłuższych tras) jedyną 
trudnością może być uboga 
oferta gastronomiczna. O ile 
na trasach przez Roztocze 
Środkowe (pomarańczowa 
i fioletowa) jest sporo restau-
racji, barów i piekarni (zazna-
czyłem na mapie), o tyle na 
Roztoczu Zachodnim (trasa 
niebieska) jest lipa. Poza jakąś 
pizzerią nie ma nic – choć 
nawet do niej podchodziłbym 
z dystansem, bo nie wiadomo 
czy będzie otwarta. Najlepiej 
dzwonić (oznaczyłem na ma-

pie pinezką). Także na trasie 
niebieskiej polecam zaopa-
trzyć się w prowiant. Ponadto 
jeśli zdecydujesz się na nocleg 
w Lipowcu – musisz wiedzieć, 
że w jego bliskim sąsiedztwie 
nie ma sklepu. Jedynie w Zwie-
rzyńcu miejsc do jedzenia 
jest sporo, sklepów również 
– z Biedronką czy Żabką na 
czele.

N O C L E G I :  Polecam sprawdzoną 
Agroturystykę w Lipowcu. 
Mają dwa obiekty – jeden 

swiy.co/8R0P

Roztocze Środko-
we (długa trasa 
z Lipowca)

Link do Stravy G
PX

https://www.booking.com/hotel/pl/brzozowy-dworek-lipowiec.pl.html?sid=a5a9aac142593f54c0a187b7eb009544&req_adults=2&group_adults=2&hapos=1&dest_type=city&srepoch=1655286022&room1=A%2CA&dest_id=-513703&type=tota&auth_success=1&ucfs=1&req_children=0&group_children=0&dist=0
http://swiy.co/8R0P
https://www.strava.com/routes/2970984225353077722


nazywa się Brzozowy Dworek, 
a drugi to Winnica, położona 
nieopodal. Oba są świetną 
opcją dla osób lubiących ciszę, 
spokój i bliskość natury. Nie 
ma też problemów z przecho-
waniem rowerów w garażu. 
Możliwe są też śniadania, ale 
tylko dla większych grup. 
Jeśli natomiast ponad wszyst-
ko cenisz sobie przebywanie 
w mieście, to w poszukiwaniu 
noclegów w Zwierzyńcu po-
lecam zainteresować się tym 
linkiem. Odpal sortowanie po 
cenach, wybierz zakres dat 
i już. 

Innych sensownych miejsc 
noclegowych dla wybranych 
tras rowerowych nie widzę. 

N O C L E G I  N A  D Z I K O :  Pomijając 
pola namiotowe, których jest 
w okolicy kilka i które znaj-
dziesz na mapie,  miejsc na 
nocleg na dziko jest również 
całkiem sporo. Właściwie to 
co chwila można spotkać fajne, 
spokojne i ciche miejsce dobre 
pod namiot. Pamiętaj tylko, że 
nie można niestety biwakować 
w parku narodowym. Niemniej 
poza parkiem podrzucam Ci 
na mapie również kilka miejsc 

idealnych pod namiot – z faj-
nymi widokami, w cichych 
i spokojnych miejscach. 
Polecam też przeanalizować 
zdjęcia wież widokowych 
na mapie; te okolice również 
wydają się całkiem sensowne 
do nocowania na dziko, choć 
wiadomo – trzeba liczyć się 
z innymi gośćmi. 

swiy.co/8R0S

Roztocze Środko-
we (krótsza trasa 
z Lipowca)

Link do Stravy G
PX

https://www.booking.com/searchresults.pl.html?aid=1191384&sid=212cdfdca1013f8002e1fae78695b530&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fpl%2Fbrzozowy-dworek-lipowiec.pl.html%3Faid%3D1191384%26sid%3D212cdfdca1013f8002e1fae78695b530%26dest_id%3D-513703%3Bdest_type%3Dcity%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bhapos%3D1%3Bhpos%3D1%3Bno_rooms%3D1%3Breq_adults%3D2%3Breq_children%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsr_order%3Dpopularity%3Bsrepoch%3D1655286022%3Bsrpvid%3D0f1e4402ba550162%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%26&highlighted_hotels=668597&hp_sbox=1&ss=Zwierzyniec&is_ski_area=0&ssne=Lipowiec&ssne_untouched=Lipowiec&dest_id=-513703&dest_type=city&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1
https://www.booking.com/searchresults.pl.html?aid=1191384&sid=212cdfdca1013f8002e1fae78695b530&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fpl%2Fbrzozowy-dworek-lipowiec.pl.html%3Faid%3D1191384%26sid%3D212cdfdca1013f8002e1fae78695b530%26dest_id%3D-513703%3Bdest_type%3Dcity%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bhapos%3D1%3Bhpos%3D1%3Bno_rooms%3D1%3Breq_adults%3D2%3Breq_children%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsr_order%3Dpopularity%3Bsrepoch%3D1655286022%3Bsrpvid%3D0f1e4402ba550162%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26%26&highlighted_hotels=668597&hp_sbox=1&ss=Zwierzyniec&is_ski_area=0&ssne=Lipowiec&ssne_untouched=Lipowiec&dest_id=-513703&dest_type=city&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1
http://swiy.co/8R0S
https://www.strava.com/routes/2973612257015789168
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