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1 dzień 

Spotkanie w Mirow • kwaterunek • kolacja • wieczorne spotkanie w celu omówienia trasy na kolejne 

dni. 

2 dzień 

Trasa rowerowa ok. 67 km 

Mirow - Neustrelitz - Mirow 

Dziś udajemy się na wyjazd do Neustrelitz, miasta wybudowanego na wzór miast włoskich z 

centralnie położonym rynkiem. Tutaj spędzimy ciekawy dzień na zwiedzaniu ten pięknej miejscowości 

ora udamy się do pobliskiego ZOO. W drodze powrotnej objedziemy jezioro Zierker. 

3 dzień 

Trasa rowerowa ok. 60 km 

Mirow - Kratzeburg - Mirow 

Dzisiaj ruszymy na północ. Ponad 60 km trasa wprowadzi nas pierwszy raz do Parku Narodowego 

Muritz. Tutaj będziemy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska unikatowej florze i faunie tego 

regionu. Wiele dróg poprowadzi nas wzdłuż brzegu jezior oraz rzek. Bliskość natury sprawi, że ponad 

60 km minie nam szybko i przyjemnie. II śniadanie na łonie natury? Czemu nie. 
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4 dzień 

Trasa ok. 94 km (wokół j. Muritz) 

Czekam nas nieco wcześniejsza pobudka. Dzisiaj odwiedzimy „wizytówkę” pojezierza 

meklemburskiego, położoną bezpośrednio nad jeziorem Muritz-Waren. Ale zanim do tej miejscowości 

dotrzemy musimy przemierzyć Park Narodowy Muritz. Dzisiejsza trasa choć długa i wymagająca, to w 

takich okolicznościach natury pokonanie jej będzie bardzo przyjemne.   

5 dzień 

Trasa rowerowa ok. 67 km 

Mirow - Wesenberg - Mirow 

Kolejnego dnia odbieramy kierunek południowy. Dziś na naszej trasie niemal cały czas będziemy 

podążać brzegiem jeziora, bądź wzdłuż rzeki. Natura, natura, natura. To co najlepsze na naszych 

wyprawach. W miejscowości Wesenberg wstąpimy do miejscowego zamku. 

6 dzień  

Opcja a) dłuższa 

Trasa rowerowa ok. 94 km 

Mirow - Malchow - Mirow 

Dziś długa wyprawa – niemal 100km, ale za to warto w nią się wybrać. Malchow to jedna z 

najpiękniejszych miejscowości Mecklenburgische Seenplatte. 

Opcja b) krótsza 

Trasa rowerowa ok. 55 km 

Mirow - Robel/Muritz - Mirow 

7 dzień 

Opcja a) 

Trasa rowerowa ok. 83 km 

Mirow - Waren - Mirow 

Dziś poznamy dokładnie i zobaczymy piękno Parku Narodowego Muritz. W połowie naszej trasy 

odwiedzimy Waren, gdzie będziemy mieli chwilę odpoczynku, aby poznać stolicę Mecklenburgische 

Seenplatte. 

Opcja b) 

Trasa rowerowa ok. 65 km 

Mirow - Rheinberg 

Opis dzisiejszej trasy? Jeziora, jeziora, jeziora 

8 dzień 

Śniadanie • powrót 

 

Trasa wyprawy jest trasą przykładową i może ulec zmianie w przypadku czynników niezależnych 

od organizatora. 


