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Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy
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Oznaczenie szlaku
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej
pory zrealizowano w Polsce. To ponad 2000 km specjalnie wytyczonej trasy (trasa główna 1887,5
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km, trasy łącznikowe i boczne: łącznie 192 kilometry), którą od początku do końca przygotowano po
to, aby dawała radość podróżowania i poznawania. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej
Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Już samo
poznanie każdego z nich z osobna stanowi niezwykłe doświadczenie, a poznanie ich wszystkich zdaje
się być jak czytanie wspaniałej baśni.
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym
w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu
pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińskomazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i
świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez
tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek.
Około 300 kilometrów trasy stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszorowerowe, a blisko 150 kilometrów to wyremontowane drogi gruntowe. Powstało lub
wyremontowane zostało ponad 30 mostów i kładek, przebudowie uległo ponad 20 kluczowych
skrzyżowań. Na trasie wybudowanych zostało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów,
wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne.
Na szlaku wprowadzono szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo rowerzystów. Wzdłuż
szlaku zidentyfikowano ponad 8 000 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych i setki godnych
uwagi atrakcji turystycznych. Trasa prowadzi przez pięć parków narodowych i szereg parków
krajobrazowych. W północnej części szlaku długie odcinki poprowadzono nasypami dawnych linii
kolejowych.
Na szlaku wydzielono 12 „królestw rowerowych" - atrakcyjnych regionów, w których warto
zaplanować dłuższy pobyt. W królestwach tych zaproponowano turystom ponad 100 propozycji
jednodniowych i weekendowych oraz dłuższych wycieczek rowerowych, stanowiących niezwykłe,
turystyczne menu rowerowe obszaru Polski Wschodniej - najpiękniejszej części naszego kraju.
Na turystów czeka ponad 455 Miejsc Przyjaznych Rowerzystom czyli rekomendowanych obiektów
(noclegowych, gastronomicznych, usługowych) świadczących usługi dedykowane turystom
rowerowym.
Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które prowadzi szlak, podkreślają atrakcje turystyczne,
zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego
"korytarza" po obu stronach trasy. Są wśród nich liczne zabytki stanowiące ważną część polskiego
dziedzictwa kulturowego, m.in. katedra we Fromborku, zamek w Lidzbarku Warmińskim, kompleks
klasztorny w Supraślu, dawne żydowskie miasteczka Tykocin i Leżajsk, miasta Chełm, Włodawa i
Szczebrzeszyn znane ze swego wielokulturowego dziedzictwa, nadbużańskie sanktuaria różnych
wyznań w Kostomłotach, Kodniu i Jabłecznej, starówka w Przemyślu, zamek w Łańcucie,
średniowieczne miasto Sandomierz czy ruiny renesansowego zamku w Ujeździe.
Szlak dedykowany jest zarówno dla odbiorców z kraju jak i zagranicy. W wyniku przeprowadzonych
badań i analiz wyodrębniono trzy zasadnicze grupy użytkowników trasy, różniące się między sobą
sposobem uprawiania turystyki rowerowej.
Szlak przebiega przez następujące miejscowości w województwie podkarpackim: Narol – HoryniecZdrój – Lubaczów – Wielkie Oczy – Radymno – Przemyśl – Dynów – Łażowa – Rzeszów – Łańcut –
Leżajsk – Rudnik nad Sanem – Radomyśl nad Sanem – Zaleszany – Trześń
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