
Gra terenowa „Rowerowe podchody” 
 

Projekt „Rowerowa Narewka” skierowany jest do miłośników aktywnej turystyki rowerowej, nawet 

tych z minimalnym doświadczeniem. 

 

Wymagania sprzętowe (minimalne): 

- rower trackingowy wyposażony w licznik, 

 

Wymagania sprzętowe (rekomendacja na trasy po Puszczy Białowieskiej): 

-  mapa, kompas, 

 

Uwaga: 

Obowiązkowo zabierz wodę, przed wyjazdem obejrzyj film, wydrukuj wskazówki, zapisz w telefonie 

zdjęcia z folderu „Puszcza Ladzka”, w miejscu startu wyzeruj licznik. 

 

 

Trasa # 5 „Puszcza Ladzka” 
 

UG Narewka- Skupowo- Gnilec-  Krynica- Podborowisko- Gramotne- Elaiszuki- Lewkowo- 

Podlewkowie- Suszczy Borek- Zabłotczyzna 

długość 39.6 km. 

Trasa- łatwa 

 

 

 

Odległość od miejsca startu- 

0.0 km „UG Narewka” 

Punkt charakterystyczny- wskazówka Numer zdjęcia 

z folderu 

kieruj się w kierunku Krynicy- 

50 m 

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką- 

prosto 

Zdj. nr 1 

0.75 km Rozjazd- w lewo Zdj. nr 2 

1.0- 1.2 km Przejazdy kolejowe - 

2.3 km Rozjazd- w lewo drogą żwirową Zdj. nr 3 

4.3 km Skrzyżowanie z drogami leśnymi- 

pierwsza w lewo (od kierunku jazdy) 

Zdj. nr 4 

5.0 km Skrzyżowanie- prosto Zdj. nr 5 

5.2 km Rozjazd- w lewo Zdj. nr 6 

7.8 km Skrzyżowanie- prosto Zdj. nr 7 

8.5 km Skrzyżowanie- prosto Zdj. nr 8 

9.0 km Skrzyżowanie- w prawo, przejazd 

kolejowy- prosto 

Zdj. nr 9 

9.5 km Skrzyżowanie- w prawo Zdj. nr 10 

11.10 km Skrzyżowanie- w lewo skos Zdj. nr 11 

11.6 km Skrzyżowanie- w lewo Zdj. nr 12 

12.0 km Skrzyżowanie- w prawo (Tryb na północ) Zdj. nr 13 



13.7 km Rozjazd- w lewo, po 100 m skrzyżowanie 

z drogą żwirową- w lewo (Krynica) 

Zdj. nr 14 

 

14.5 km Skrzyżowanie- prosto - 

15.7 km Podborowisko, skrzyżowanie- w prawo 

(Tryb na północ) 

Zdj. nr 15 

17.5 km Skrzyżowanie- prosto - 

18.6 km Skrzyżowanie- prosto Zdj. nr 16 

19.7 km Skrzyżowanie (za składnicą)- w prawo Zdj. nr 17 

23.3 km Skrzyżowanie z drogą żwirową- w prawo 

(Gramotne) 

Zdj. nr 18 

25.4 km Skrzyżowanie- w lewo przez most rz. 

Narewka 

Zdj. nr 19 

27.1 km Skrzyżowanie- prosto (Eliaszuki) Zdj. nr 20 

27.2 km Zjazd z drogi- w prawo (droga żwirowa) Zdj. nr 21 

30.8 km Skrzyżowanie- w lewo (droga asfaltowa) Zdj. nr 22 

31.6 km Skrzyżowanie- prosto - 

33.0 km Skrzyżowanie- w prawo (kierunek 

Narewka) 

Zdj. nr 23 

33.7 km Skrzyżowanie- prosto (Podlewkowie) - 

39.6 km UG Narewka- koniec  

Mapa trasa # 5 „Puszcza Ladzka” 

 

 

 



 


