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1. Szlak asfaltowo-terenowy, okrężny, dwukierunkowy.
Zlokalizowany jest w centrum Wysoczyzny Elbląskiej. Możliwe jest połączenie ze szlakiem
GreenVelo w miejscowości Krzyżewo poprzez utworzenie szlaku łącznikowego na odcinku:
Nowe Monasterzysko - Błudowo – Włóczyska – Krzywiec - Krzyżewo (9 km)
http://www.bikemap.net/pl/route/3412663-szlak-lacznikowy-do-green-velo/
2. Przebieg szlaku głównego:
Nowe Monasterzysko-Majewo Kolonia-Kwietnik-Zastawno-Sokolnik-Nowe Monasterzysko
https://www.bikemap.net/pl/route/3582264-kolko-luizy/
3. Opis
Szlak rozpoczyna się i kończy przy świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku.
Długość szlaku to około 27 km w tym nawierzchnie: asfaltowa-15 km, gruntowa-11 km,
brukowa-1km.Prowadzi po drogach gminnych i powiatowych charakteryzujących się małym i
bardzo małym natężeniem ruchu, za wyjątkiem 400 metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
504 w miejscowości Zastawno oraz 900 metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 505
w miejscowości Błudowo.
4. Atrakcje na szlaku:
Nowe Monasterzysko:
- ewangelicki cmentarz z XVIII wieku, pomnik ku pamięci ofiar I wojny światowej,
- certyfikowany MPR Green Velo, przy świetlicy wiejskiej
-dwa pomniki przyrody: lipa- leśniczówka, dąb przy leśnej drodze do Starego Monasterzyska
Zastawno:
- zabytkowy kościół murowany z XVIII wieku,
- Stadnina Zastawno , prowadząca Sportowy Klub Jeździecki (rajdy konne), patrz fb
- w odległości 1,5 km od szlaku , certyfikowane (MPR) Green Velo: Gospodarstwo
Agroturystyczne i Ekofarma ,,Vitalis'' prowadząca hodowlę bydła z produkcją wędlin - fb
Sokolnik : stadnina koni , dom weselny
5. Specjalne informacje
Maria-Luiza von Belau , żona Fryderyka Augusta von Belau, zmarła w 1724 r.,
Ostatni dziedzice: Sokolnika, Kwietnika, Nowego Monasterzyska i Podgórza .
Więcej informacji na stronie: http://www.mlynary.pl

http://nowemonasterzysko.pl/
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Oferta i kontakty na szlaku
1. Nowe Monasterzysko: Joanna Stolarska , asiorek58@onet.pl
+48 516 070 543
Renata Śluborska , tel. kom. +48 783 284 797
Oferta: postój dla osób i grup rowerowych do 30 osób;
- miejsca odpoczynku przy świetlicy wiejskiej, ogródek, z dostępem do sali 60m2,
aneksu kuchennego i WC
- małe boisko , sprzęt sportowy do wykorzystania ( piłki, siatka, )
- lokalny sklep spożywczo-przemysłowego:
czynny w dni powszednie w godzinach od: 7.30-12.00, 16.00-20.00, oraz w
niedzielę i święta w godzinach:
9.00 -12.00, 16.00-20.00.
- dostęp do: „Skrzyni narzędzi” – pierwsza pomoc rowerzysty.
Za wcześniejszym uzgodnieniem: zajęcia dla rodzin z dziećmi, biesiady, ogniska, posiłki
kuchni regionalnej.
2. Zastawno: Beata Kmito - sołtys , tel. kom. +48 519 631 403
Oferta : postój dla osób i grup rowerowych, w tym dużych,
- miejsce odpoczynku przy świetlicy , z dostępem do aneksu kuchennego, WC (klucz sołtys )
- miejsca odpoczynku - boisko sportowe z wiatą i miejscem na ognisko
- miejsca odpoczynku - parking przy Stadnine Zastawno, staw
- miejsca odpoczynku - podwórzec Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Vitalis''
- 2 sklepy otwarte w godz. 7-20, plac zabaw dla dzieci przy jednym z nich
Za wcześniejszym uzgodnieniem szeroka oferta Vitalis dla grup: noclegi, imprezy, wyżywienie
- Agnieszka tel kom: 608 20 52 20
3. Sokolnik: Elżbieta Kulpińska, tel.kom.+48 504-092-962 (stadnina koni i dom weselny)
Oferta : postój dla osób i grup rowerowych, w tym dużych,
za wcześniejszym uzgodnieniem – poza dniami wesel : noclegi, posiłki, imprezy
zawsze: odpoczynek pod tarasem, szklanka wody, dostęp do WC, widoki: staw i konie.
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