ZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE W POLSCE
Szlaki rowerowe
http://www.kztt.org.pl - strona klubu znakarzy tras turystycznych,
informacje o krajowych i europejskich szlakach rowerowych,
szlaki na Górnym Śląsku i woj. opolskim,
wiele linków do innych stron
http://www.pttk-jg.pl/rower/m_rower.htm - szlak ER-2
Liczyrzepy - dolnośląskie
http://www.pttk.torun.pl/SR-TB-1.htm - pow. kujawsko-pomorski
http://www.pttk.torun.pl/szl-row-TW.htm - pow. kujawskopomorski
http://www.pttk.torun.pl/szl-row.html - pow. kujawsko-pomorski
http://lublin.pttk.pl/rowerowe.html - Lublin
http://www.sulecin.pl/turystyka/rowerowe.html - lubuskie
http://omzgora.pttk.pl/infopage.php?id=12 - lubuskie
http://www.ziemialodzka.pl/40_rowerowe.htm
http://wadowice.pttk.pl/index.php?pttk=beskid - trasy
rowerowe Beskid Mały
http://www.ziemialodzka.pl/40_rowerowe.htm
http://otwock.pttk.pl/szlaki.php- - mazowieckie
http://www.pttkwegrow.org.pl/Szlaki.html#__Szlaki_turystyczne_w%A0Powie
cie_W%EAgrowskim_
http://pttkopatow.free.ngo.pl/index1.htm - świętokrzyskie
http://mazury.pttk.pl/it/szlaki_pol/rower
http://pila.pttk.pl/szlaki.html - szlaki rowerowe w Wielkopolsce
woj. kujawsko-pomorskie
http://ombydgoszcz.pttk.pl/- szlaki okolic Bydgoszczy
http://solec.pttk.pl/ -szlaki piesze i szlaki rowerowe
http://www.pttk.torun.pl/TO-231y_E11.html -E-11
międzynarodowy
http://www.pttk.torun.pl/szl-pie.htm
woj. lubelskie
http://lublin.pttk.pl/szlaki.html
http://lublin.pttk.pl/miejskie.html
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http://zamosc.pttk.pl/szlaki.htm
http://zamosc.pttk.pl/mapsz1.jpg - Roztocze
woj. lubuskie
http://www.sulecin.pl/turystyka/piesze.html
http://omzgora.pttk.pl/infopage.php?id=12
Przebieh rowerowych szlaków turystycznych na terenie
gminy Przemęt>
http://zary.pttk.pl/index.php?option=com_content&task=view
&id=51&Itemid=34
woj. łódzkie
http://agroturystykawieruszow.pl/index.php?option=content&task=section&id=4&
Itemid=41
http://www.zdunskawola.pl/php/rekreacja_szlaki_zielony.php
http://www.ziemialodzka.pl/40_piesze.htm
woj. malopolskie
http://gorlice.pttk.pl/szlaki.html
http://www.pttk.region-rabka.pl/czerwony.htm
http://www.pttk.region-rabka.pl/niebieski.htm
http://www.pttk.region-rabka.pl/zielony.htm
http://www.pttk.region-rabka.pl/zolty.htm
http://sucha-beskidzka.pttk.pl/szlaki_turystyczne.php
woj. mazowieckie:
http://otwock.pttk.pl/szlaki.php
http://www.ump.pl/main.php?cid=after&&get=szlaki okolice
Płocka
http://warka.pttk.pl/okolice_warki.php
woj. śląskie
http://www.pttk.jasnet.pl/index.php?act=szlaki
woj. podkarpackie
http://przemysl.pttk.pl/index.php?show=szlaki#
http://www.pttk.rz.pl/oddzial/strona.html
http://www.sanok.com.pl/klienci/p/pttk/szlaki.html
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woj. śląskie
http://bytom.pttk.pl/szlaki.html
woj. warmińsko-mazururskie
http://www.pttk.elblag.com.pl/szlaki.htm
http://mazury.pttk.pl/it/szlaki_pol/piesze/
woj. wielkopolskie
http://koscian.pttk.pl/?p=7
http://pila.pttk.pl/szlaki.html
http://meblarz.pttk.pl/szlaki.htm
woj. zachodniopomorskie
http://koszalin.pttk.pl/szlak_piesze.php

Adresy rowerowych stron internetowych Euroregionu Nysa:
(Sudety Zachodnie)
Powiat Kamienna Góra (CZ, D, PL)(Phare):
http://www.rowery.kamienna-gora.pl/
Związek Gmin Kwisa - szlaki rowerowe (ER-4) (CZ, D, PL)
(Phare)
http://www.rowery.kwisa.pl/
ER-2 - strona PTTK Jelenia Góra (CZ, D, PL)
http://www.pttk-jg.pl/#Scene_1
Miasto Bolesławiec i okolice (CZ, D, PL)(Phare)
http://www.rowery-boleslawiec.pl/
Miasto Leśna - szlaki okolic + fragment ER-7 (CZ, D, PL)(Phare)
http://www.rowery.lesna.pl/
Miasto Gryfów Śląski - szlaki rowerowe okolic
http://www.gryfow.pl/index_pl.htm
Gmina Jeżów Sudecki - szlaki okolic (PL)
http://www.jezowsudecki.pl/turystyka/atrakcje.htm
Miasto Jawor - trasa pieszo-rowerowa "Śladami historii" (Phare):
http://www.jawor.pl/
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Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" - szlaki
rowerowe okolic Jeżowa Sudeckiego i na Łysej Górze:
http://www.aesculap.com.pl/jelenia_lysa1.html
Szklarska Poręba - na dwóch kołach (strona oficjalna miasta):
http://www.szklarskaporeba.pl/it/na_dwoch_kolkach_wszystk
o_o_rowerach.htm
Szklarska Poręba - Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba
na dwóch kołach"
http://www.bike.superhost.pl/
Miasto Bolków - trasy rowerowe
http://www.bolkow.pl/trasa/index.htm
Miasto Kowary - trasy rowerowe:
http://www.kowary.pl/index.php?lang=pol&menu=03&submen
u=05
Miasto Złotoryja - "Złoty szlak rowerowy" + ER-4
http://www.zlotoryja.pl/szlak_rowerowy_euronysa/
Złotoryja - nieznakowane szlaki w okolicy:
http://www.ks.aplus.pl/baszta/trasy.php
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