
WIŚLANA TRASA 

ROWEROWA 
•	Wszystkie	bieżące	informacje	o projekcie	i trasach	znajdziesz	na	stronie:	
•	All	current	information	concerning	the	project	and	the	routes	can	be	
found	on	the	following	website:	

•	Alle	aktuellen	Informationen	zum	Projekt	und	zu	den	Routen	finden	Sie	
auf	der	Internetseite:

narowery.visitmalopolska.pl

•	Zobacz	MOR-y	z	lotu	ptaka	(zdjęcia	z	drona	360%):	
•	See	the	bird’s	eye	view	of	MOR	Bicycle	Service	Stations		
(photos	by	drone	360%):	

•	Die	Radfahrer-Servicepunkte	(MOR)	aus	dem	Vogelflug	anschauen	
(Fotos	von	der	360%	Drohne):

velo.malopolska.pl

VELOMAŁOPOLSKA
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WIŚLANA TRASA 
ROWEROWA WTR

VELOMAŁOPOLSKA

 THE VISTULA BICYCLE ROUTE / WEICHSEL-RADWEG 

Poczucie niczym niezmąconej wolności, nieograniczona przestrzeń wokół, 
pozytywne emocje i głowa zajęta wyłącznie dobrymi myślami. Czy to możliwe? 
Tak!!! Wystarczy wsiąść na rower, a życie zacznie się kręcić zupełnie inaczej! Przed 
miłośnikami dwóch kółek rysuje się świetlana przyszłość i ogromne możliwości. 
Już wkrótce rowerzyści będą mogli skorzystać z prawie 1000 kilometrów dobrze 
oznakowanych ścieżek, które połączą najciekawsze turystycznie i przyrodniczo 
miejsca w regionie. A wszystko to dzięki podjętej przez Województwo Małopolskie 
inicjatywie realizacji największego w Polsce projektu budowy tras rowerowych 
VeloMałopolska. Projekt zakłada budowę 8 nowoczesnych, reprezentujących 
najwyższy europejski standard tras rowerowych przebiegających przez 
Małopolskę, w tym dwóch odcinków stanowiących część europejskich szlaków 
EuroVelo:

• Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)
• VeloDunajec
• VeloMetropolis (małopolski odcinek trasy EuroVelo 4)
• VeloNatura (małopolski odcinek trasy EuroVelo 11)
• VeloSkawa
• VeloRaba
• VeloPrądnik
• VeloRudawa

Trasa nie jest jeszcze w pełni ukończona. Odcinki zaznaczone na mapie linią 
przerywaną są w trakcie budowy lub pokazują planowany jej przebieg. Aktualne 
informacje na temat stanu budowy oraz przebieg trasy dostępny jest na stronie 
narowery.visitmalopolska.pl.

WIŚLANA TRASA ROWEROWA (WTR)
Długość – 230 km (częściowo wspólnie z VeloMetropolis i VeloNatura)
Start – Jawiszowice (granica z województwem śląskim)
Meta – Szczucin (granica z województwem świętokrzyskim) 

Trasa na odcinku małopolskim poprowadzona jest po wałach przeciw-
powodziowych, w dużej mierze poza terenami zabudowanymi. WTR gwarantuje 
piękne widoki, bliskość natury  oraz płaski przebieg. Wyruszając w trasę należy 
koniecznie pamiętać o zabraniu ze sobą prowiantu i wody.

THE VISTULA BICYCLE ROUTE
Distance – 230 km (partially along with the VeloMetropolis 
and VeloNatura) 
Start – Jawiszowice (borderline on Silesia Province) 
Finish – Szczucin (borderline on Świętokrzyskie Province) 

At the section in Lesser Poland the route runs along the flood banks, main-
ly outside built-up areas.  the Vistula Bicycle Route provides beautiful views, 
closeness to nature, as well as planar course. While starting a trip, it is neces-
sary to remember to take food and water supplies.

VELOMAŁOPOLSKA
The feeling of pure freedom, the unlimited space around you, positive 
emotions, and only pleasant ideas in your head. Is this possible? Yes, it is!!! It is 
enough to mount your bike, and your life will go round in a different way! There 
is an excellent future and enormous possibilities ahead of enthusiasts of the 
two wheels. In the nearest future, cyclers will have a possibility to use almost 
100 kilometres of well-marked paths connecting places in the region which 
are the most interesting from a historical and natural perspective. And all of 
that is due to the initiative undertaken by the Małopolska Region, which is to 
implement the largest in Poland project of constructing the VeloMałopolska 
bicycle routes. The project assumes the construction of eight modern bicycle 
routes presenting the highest European standard, which will run round the 
Małopolska  Region, including two sections constituting a part of the European 
EuroVelo route system:

• Wiślana Trasa Rowerowa the Vistula Bicycle Route 
• VeloDunajec
• VeloMetropolis (the Małopolska Region section of the EuroVelo 4 route) 
• VeloNatura (the Małopolska Region section of the EuroVelo 11 route)
• VeloSkawa
• VeloRaba
• VeloPrądnik
• VeloRudawa

The construction of the route has not been fully finished yet. Dashed lines on the 
map show sections still under construction or the planned course of the route. 
The current information concerning the state of the construction works and 
the course of the route is available on the website narowery.visitmalopolska.pl.

Ungetrübte Freiheit, unbegrenzten Raum um einen herum genießen, positive 
Emotionen und den Kopf nur voll von guten Gedanken. Ist das möglich? Ja!!! 
Setze Dich einfach aufs Fahrrad und das Leben dreht sich gleich ganz anders! 
Zweiradfans steht eine strahlende Zukunft mit enormen Möglichkeiten 
bevor. Schon bald können Radfahrer fast 1000 Kilometer gut ausgeschilderte 
Radrouten nutzen, die die attraktivsten Orte für Touristen und die schönsten 
Stellen der Natur in der Region verbinden. Das alles ist möglich dank der von 
der Wojewodschaft Kleinpolen ergriffenen Initiative zum Bau des größten 
Radrouten-Projekts in Polen, der VeloMałopolska. Das Projekt sieht den Bau 
von 8 modernen Radrouten nach höchstem europäischen Standard vor, die 
durch Kleinpolen verlaufen, darunter zwei Abschnitte, die Teil der europäischen 
Routen von EuroVelo sind:

• Weichsel-Radweg 
• VeloDunajec
• VeloMetropolis (Abschnitt der Route EuroVelo 4, der durch die Region 

Kleinpolen verläuft)
• VeloNatura (Abschnitt der Route EuroVelo 11, der durch die Region 

Kleinpolen verläuft)
• VeloSkawa
• VeloRaba
• VeloPrądnik
• VeloRudawa

Die Route ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Abschnitte, die auf der 
Karte mit gestrichelter Linie markiert sind, befinden sich im Bau bzw. zeigen den 
geplanten Verlauf. Aktuelle Informationen zum Stand der Bauarbeiten und zum 
Verlauf der Strecke finden Sie auf der Internetseite narowery.visitmalopolska.pl.
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WEICHSEL-RADWEG 
Länge - 230 km (teilweise gemeinsam mit VeloMetropolis 
und VeloNatura)
Start - Jawiszowice (Grenze zur Wojewodschaft Schlesien)
Ziel - Szczucin (Grenze zur Wojewodschaft Heiligkreuz)

Die Strecke auf dem Abschnitt durch die Region Małopolska führt über 
Hochwasserschutzdeiche, größtenteils außerhalb bebauter Gebiete. Die 
Weichsel-Radweg garantiert wunderschöne Ansichten, Naturnähe und einen 
ebenen Verlauf. Wenn Sie sich auf den Weg machen, vergessen Sie bitte nicht, 
Proviant und Wasser mitzunehmen.




