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1 dzień 

Dworzec PKP Warszawa Centralna * - Dworzec PKP Giżycko * 

Trasa około 30 km: Giżycko - Ryn 

Nocleg: camping Zofiówka Ryn 

Punktem startowym jest Dw. Centralny w Warszawie, skąd ekipą wraz z rowerami udamy się do 

Giżycka. W pociągu czas spędzamy na umówienie regulaminu, zasad bezpieczeństwa, a także na gry 

karciane i ulubioną książkę. Po dotarciu na do Giżycka ruszamy południe, w kierunku Rynu. To nasz 

dzisiejszy cel. Już po kilkuset metrach robimy krótki postój mamy na Wzgórza św. Brunona - punkt 

widokowy na jezioro Niegocin oraz port w Giżycku. Następnie nasza trasa wiedzie wzdłuż 
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zachodniego brzegu jeziora Niegocin. Widoki, aż dech zatyka. W miejscowości Kozin kierujemy się na 

Ryn. Po ucieczce z drogi asfaltowej, pokonujemy trasę do miejscowości Skop wzdłuż  dróg wiodących 

przez las. Cisza i spokój dookoła. Docieramy do Rynu na nasz camping, gdzie część naszej ekipy 

przygotowuje obozowisko, a druga część tego dnia odpowiada za zakupy i gotowanie. Dalsza część 

wieczora upłynie nam na wspólnych gra i zabawach (czyt. obowiązkach). 

2 dzień  

Trasa około 42 km: Camping Zofiówka Ryn - Mikołajki - Wygryny  

Nocleg: camping Wygryny „Nad Zatoką” 

Po śniadaniu ruszamy w stronę Mikołajek. Trasa wiedzie wzdłuż jezior Ryńskie oraz Tałty. Są to 

jeziora polodowcowe ciągnące się od Rynu do samych Mikołajek. W Mikołajkach udamy się do Parku 

Wodnego Tropikana w Hotelu Gołębiewskim. Liczne baseny i zjeżdżalnie, co więcej trzeba dla 

młodzieży (pamiętajcie po szaleństwach czeka nas jeszcze sporo kilometrów na rowerach, więc 

oszczędzajcie siły). Po atrakcjach w Hotelu Gołębiewskim wyruszamy w kierunku południowym. Tego 

dnia około 20 km pokonujemy drogami szutrowymi, przez las wzdłuż jeziora Mikołajskiego oraz 

Bełdany. Mazurski Park Krajobrazowy otwiera przed nami swoje wrota. Nocleg spędzimy z dala od 

cywilizacji na spokojnie usytuowanym campingu „Nad Zatoką”. Po dotarciu na miejsce zajmujemy się 

już naszymi standardowymi zajęciami, a więc przygotowanie obozowiska i posiłku. Na pewno nie 

zabraknie czasu na wspólne rozmowy, gry i zabawy. 

  

3 dzień  

Trasa około 35 km: Wygryny - Niedźwiedzi Róg - Zdory - Nowe Guty 

Nocleg: camping Nowe Guty 

Po jak zawsze sytym śniadaniu wyruszamy w kolejny dzień rajdu. Na początek przejeżdżamy przez 

miejscowość Niedźwiedzi Róg, gdzie robimy sobie postój na lody i odpoczynek nad brzegiem jeziora 

Śniardwy. Stąd można dostrzec jak jest ono ogromne. Odwiedzamy na stały punkt w tym miejscu. Jest 

to przepiękny i ogromy dąb, niczym z filmu „Władcy Pierścieni”. Droga szutrowa wiedzie nas przez 

las, samochodów jak na lekarstwo (czyż to nie cudowne). Królestwo dla rowerów. Po 35 km docieramy 

na nasz punt noclegowy - camping Nowe Guty. Zostaniemy tu na najbliższe 2 noce. Mamy do 

dyspozycji ogromny teren, który na pewno wykorzystamy do gier zespołowych. Dziś schodzimy nasze 

zmęczone nogi w jeziorze. 

4 dzień  

Trasa około 20 km: Nowe Guty - Orzysz - Nowe Guty 

Nocleg: camping " Nowe Guty "  

Dziś udajemy się na wycieczkę do Orzysza. Cały nasz ekwipunek pozostawiamy na campingu. Jak to 

miło poczuć lekkość roweru. Na pewno zajedziemy na pyszne lody. W drodze powrotnej robimy 

zakupy na wspólny posiłek. Po powrocie wolny czas poświęcimy na naukę podstawowego serwisu 
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rowerowego (np. wymiana dętki/opony, łatanie dętki, serwis przerzutek, czyszczenie łańcucha etc.), 

posługiwania się mapą w terenie, a także zagramy w gry karciane, planszowe i sportowe. 

5 dzień 

Trasa około 30 km: Nowe Guty - Rydzewo 

Nocleg: camping "U Waci"  

Dziś zostawiamy w tyle jezioro Śniardwy. Nasz rajd dotrze ponownie nad jezioro Niegocin. Dzisiejsza 

trasa to liczne bezdroża, lasy, cisza wokół. Prędzej można spotkać dzikie zwierzę, niż człowieka. 

Nocleg odbędzie się na campingu w Rydzewie. Dzień trochę "luźniejszy". Może zagramy turniej piłki 

siatkowej, a przegrana drużyna przygotowuje obiadokolację? 

6 dzień 

Trasa ok. 45km: Rydzewo - Giżycko - Kietlice 

Nocleg: stanica wodna Kietlice 

Po śniadaniu opuszczamy nasz camping i przemieszczamy się w stronę Giżycka. Mijamy na naszej 

trasie takie jeziora jak Kisajno, Dobskie oraz docieramy nad Mamry. W drodze robimy zapasy na 

wieczór i docieramy do miejsca noclegowego - stanica wodna Kietlice, położonego nad drugim co do 

wielkości jeziorze w Polsce - Mamry. Stanica to raj dla żeglarzy. Tutaj możemy posłuchać wieczorem 

przy ognisku opowieści mazurskich "wilków morskich" (a może "wilków jeziornych"). 

 7 dzień  

Trasa ok. 45km : Kietlice - Mamerki - Węgorzewo - Giżycko 

Nocleg: Twierdza Boyen 

Po śniadaniu i kilku kilometrach na rowerze docieramy do Mamerek (kompleks bunków wraz z wieżą 

widokową 35 m. na jezioro Mamry oraz muzeum II wojny światowej). Po około 1,5 zwiedzania 

ruszamy do Węgorzewa, kolejnego portu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Tu 

mamy czas na odpoczynek w porcie oraz uzupełnienie kalorii. Dzień kończymy w Twierdzy Boyen w 

Giżycku. Dziś już nie musimy stawiać namiotów. Po kwaterunku zostawiamy nasz ekwipunek i 

udajemy się do pizzerii. To już nasz ostatni wspólny wieczór, więc zapewne posiedzimy i 

powspominamy nasze przygody jakie nam się przydarzyły podczas MLSPORT BIKE CAMP. 

8 dzień 

Trasa: Camping Bystry - PKP Giżycko * - Warszawa Centralna PKP * 

 

* godziny odjazdów i przyjazdu zostaną podane po ustaleniu harmonogramu przez PKP Intercity 

 

 

Przedstawiony program wyprawy jest programem orientacyjnym i może ulec zmianie w przypadku czynników 

niezależnych od organizatora 

 

http://mlsport.pl/bike-camp-mazury-g72.html

