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Rowerem 
wokół Wigier

Odcinek trasy
Kolor i rodzaj 
szlaku

Krzywe - Sobolewo (Bindasowa niebieski szlak pieszy

Sobolewo - Kładka (Łąkowa Droga) czarny szlak pieszy

Kładka - Słupie - Gawrych Ruda - 
Bryzgiel - Krusznik - Czerwony 
Krzyż - Piaski - Rosochaty Róg -
Wigry - Stary Folwark

zielony szlak 
rowerowy

Stary Folwark - Krzywe
Green Velo - ścieżka 
rowerowa

Wycieczka wokół Wigier
długość: 49 km
Krzywe - Kładka - Słupie - Gawrych Ruda - 
Binduga - Krusznik - Czerwony Krzyż - Piaski - 
Rosochaty Róg - Wigry - Tartak - Stary Folwark 
- Krzywe.
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Nie tylko dla bobrów



Wyruszając w trasę, koniecznie weź ze sobą: 
•szczegółową mapę,
•kartę wstępu do WPN,
•prowiant i coś do picia,
•środek chroniący przed kleszczami

i komarami,
• torebkę na swoje śmieci.

Wycieczkę rozpoczynamy w Krzywem. 
W Centrum Informacji Turystycznej 
Wigierskiego Parku Narodowego możemy kupić 
kartę wstępu, mapy, przewodniki oraz uzyskać 
fachową informację. Znajduje się tu parking, 
wypożyczalnia i punkt naprawy rowerów oraz 
stacja ładowania pojazdów elektrycznych. 
Możliwe jest także rozpoczęcie wycieczki 
z Suwałk – wtedy dojeżdżamy do Krzywego 
szlakiem Green Velo, około 4 km z centrum 
miasta. Z Krzywego ruszamy wzdłuż trasy Green 
Velo, po 500 m. skręcamy w prawo, 
do lasu. Szlaki niebieski (Bindasowa Droga), 
a następnie czarny (Łąkowa Droga) doprowadzą 
nas do kładki przez dolinę Czarnej Hańczy. Przez 
podmokłe lasy oraz torfowiska, prowadzi tu 
ok. 700 m kładek.
Od tego momentu podążamy zielonym szlakiem 
wokół Wigier aż do Starego Folwarku, skąd 
wracamy do Krzywego szlakiem Green Velo.

Większość szlaków w Wigierskim Parku 
Na ro d ow y m  j e s t  oz n a kowa n a  we d ł u g 
standardów PTTK dla szlaków pieszych, jednak 

Ciekawe miejsca na trasie wycieczki:
•  wystawa przyrodnicza i etnograficzna przy 

Dyrekcji WPN w Krzywem,
•  system drewnianych kładek przecinających 

dolinę Czarnej Hańczy, 
•  jezioro Muliczne,
•  symboliczny cmentarz - pamiątka po 

historycznej wsi Słupie,
•  Słupie - ścieżka edukacyjna „Jeziora” i Suchar 

Wielki - największe jezioro dystroficzne 
w Parku,

•  platforma widokowa nad zatoką Słupiańską 
jeziora Wigry, 

•  Binduga, Powały, Bartny Dół - przystanki 
Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej i punkty 
widokowe na jezioro Wigry, 

•  platforma widokowa w Bryzglu, 
z widokiem na największą wyspę na Wigrach – 
Ostrów, 

•  wieża widokowa w Kruszniku – najwyższy 
i najlepszy punkt widokowy na południową 
część jeziora Wigry, 

•  pomnik w Czerwonym Krzyżu - artystyczna 
instalacja Gustawa Zemły, upamiętniająca 
pacyfikację wsi w 1944 r.

•  „Piaski” – dzika plaża z rozległym, 
piaszczystym wypłyceniem,

•  Rosochaty Róg - cmentarz staroobrzędowców 
i ścieżka edukacyjna „Płazy”, 

•  wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad 
Wigrami” w Czerwonym Folwarku, 

•  Pokamedulski Zespół Klasztorny 
w Wigrach, 

•  punkt widokowy na krańcu Półwyspu 
Klasztornego,

•  Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego 
w Starym Folwarku. 

Lokalizacja samoobsługowych stacji naprawy 
rowerów w Wigierskim Parku Narodowym:
•Krzywe, przy Dyrekcji WPN (wraz ze stacją 

ładowania rowerów elektrycznych),
•Stary Folwark, przy Muzeum Wigier (wraz ze 

stacją ładowania rowerów elektrycznych),
•Czerwony Folwark, przy wystawie rybackiej,
•Bryzgiel, na parkingu naprzeciw leśniczówki.

Ślad wycieczki wokół Wigier oraz innych 
wycieczek rowerowych i pieszych, na 
urządzenia GPS można pobrać ze strony 
internetowej:
www.wigry.org.pl/mapy/trasy_rowerowe.htm

Ze względów bezpieczeństwa, 
n a  o d c i n k a c h  s z l a k ó w 
przebiegających po kładkach 
zalecamy prowadzenie rowerów.  
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