
FAQ: 

 

Dzień z życia rowerzysty. Sielskie rowerowanie w praktyce.  

Rano budzimy się w kolejnym ładnym miejscu. Pakujemy bagaże i przed 9 zanosimy je do recepcji. 
Zostawiamy tylko bagaż podręczny ( w tym mapa i opis podróży!), który po śniadaniu pakujemy 
na rower. Jedziemy zgodnie ze wskazówkami, po drodze zatrzymujemy się na zwiedzanie i posiłki. 
Trasy, nawet kilkudziesięciokilometrowe, rozplanowane na cały dzień, są możliwe do przejechania 
dla każdego. Tym, którzy zaczynają, polecamy wersje A tras. Decydujemy się wtedy na krótkie, 
dwudziestokilkukilometrowe odcinki. Ich przemierzenie w dobrym tempie to nie więcej niż nieco 
ponad godzina. Tak więc czasu po drodze mamy dużo na spokojne postoje, czasem połączone z 
kąpielami w licznych wielkopolskich jeziorach. Po południu (od 14) czeka na nas bagaż w kolejnym 
miejscu noclegowym.  

Sielskie rowerowanie. Jak dojechać na miejsce rozpoczęcia wyprawy? 

Samochodem.  Samochód zostawiamy w pierwszym miejscu noclegowym. Wracamy do niego 
ostatniego dnia albo rowerem, gdy trasa zatacza pętlę, albo pociągiem.  

Pociągiem . Dla wielu z nas, przyzwyczajonych od lat do podróży samochodem, pociągi stanowią 
swoistą atrakcję, a czasem niewiadomą.   Stąd kilka słów o pociągach. Przede wszystkim pociągi są 
przyjazne dla rowerzystów. Bilet kolejowy można kupić w pociągu. Często na lokalnych liniach, np. 
w Kolejach Wielkopolskich, dostępne są automaty biletowe obsługujące karty płatnicze. Można 
też płacić u konduktora lub w automacie na gotówkę (warto mieć ze sobą bilon, wysokie nominały 
banknotów powyżej 20 zł nie są przyjmowane). Poza biletem na przejazd osoby należy nabyć bilet 
rowerowy za 7 zł (niezależnie od długości trasy, także w pociągach IC). Pociągi są czyste. Na 
wagonie oznakowane są miejsca do przewozu rowerów, w pociągach lokalnych zwykle na 
początku lub końcu składu (konduktor poczeka na nasze przejście peronem w odpowiednie 
miejsce). Nawet jeżeli zamierzamy korzystać tylko z samochodu pierwszego dnia, dojeżdżając na 
miejsce rozpoczęcia trasy, to pociąg może być przydatny do ewentualnego skrócenia trasy 
rowerowej. Jest to możliwe na Szlaku Piastowskim, gdzie większość trasy przebiega w pobliżu linii 
kolejowej. 

Bagaż. Jaki duży bagaż możemy wziąć ze sobą? 

Najlepiej spakować się w duży plecak. Zapewniamy przewóz bagażu głównego do kolejnych hoteli na 
trasie wyjazdu. Na jedną osobę przewozimy dwie sztuki bagażu głównego -  plecaki, torby, walizki 
- o łącznej wadze do 10 kg. Bagaż główny opisujemy nazwiskiem i zostawiamy każdego ranka do 
godziny 9 w recepcji. Stąd bagaż główny zostaje przewieziony do następnego miejsca. Oczekuje na 
nas w kolejnym hotelu najpóźniej o godzinie 14. Do bagażu głównego wkładamy rzeczy 
niepotrzebne w ciągu dnia. Natomiast pieniądze, cenne przedmioty, dokumenty, mapy, krem z 
filtrem przeciwsłonecznym, małą przekąskę, bidon z wodą  itp. przewozimy w bagażu 
podręcznym.  


