
TRASA II: DOLINA BARYCZY 
ROWEREM: ŻMIGRÓD

Rodzaj wycieczki: wycieczka rowerowa nizinna, jednodniowa
Dojazd: kolej, pociąg relacji Wrocław Główny – Żmigród
Czas przejazdu: ok. 40 min;
Cena biletu ("normalny" + rower): do 20zł w jedną stronę (w zależności 
od rodzaju przewoźnika)
Czas przejazdu: około 2h;
Ilość etapów wycieczki: III

Mapa, szczegóły treningu oraz wykres wygenerowane zostały przez aplikację Samsung Health



OPIS TRASY

I etap: Żmigród stacja PKP – zespół pałacowo-parkowy 
(czas przejazdu ok. 15 minut)
Ze stacji kolejowej PKP Żmigród kierujemy się przez miasto do zespołu 
parkowo-pałacowego, gdzie znajdują się ruiny pałacu Hattzfeldów wraz 
z parkiem. Ruiny pałacu są dostępne do wolnego zwiedzania, a w basz-
cie obok znajduje się punkt informacji turystycznej. W parku znajdują 
się oczka wodne, przestrzenie rekreacyjne oraz ścieżka edukacyjna.

II etap: zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie – Jamnik 
(czas przejazdu ok. 1 godzina)
Zespół pałacowo-parkowy opuszczamy aleją dębową i szlakiem 
czerwonym kierujemy się w stronę miejscowości Jamnik, gdzie znajdują 
się stawy. Trasa prowadzi wałem wzdłuż projektowanego stawu, blisko 
rzeki Barycz.

III etap: Jamnik – Żmigród (czas przejazdu ok. 45 minut)
Po odpoczynku nad brzegiem stawu, wracamy asfaltową drogą do Żmi-
grodu przez Osiek. Trasa jest spokojna i nie jest za często uczęszczana 
przez samochody.

TEST TRASY KdZ

Trasa jest łatwa i przyjemna, ale zakończyliśmy ją z lekkim niedosytem. 
Przez całą drogę nie ma różnicy wysokości poziomów, a widoki są prze-
piękne - zaczynając od zadbanego parku w Żmigrodzie, przez malowni-
czą dolinę Baryczy,kończąc wyliczanie na licznych stawach. Dojazd 
z Wrocławia koleją z rowerami jest nieskomplikowany. 

Polecamy tę trasę i okolicę wszystkim, którzy nie mają zbyt dużo czasu 
w weekend, by choć na chwilę wyrwać się z miasta i zrelaksować się 
w przepięknym miesjcu, gdzie jest cisza i spokój.



I. Długość trasy:
Trasa łącznie wyniosła 20km: jak na rower to nie za dużo. 

II. Stopień trudności trasy:
Trasa nie ma wzniesień. 

III. Oznakowanie trasy:
Trasa jest bardzo dobrze oznakowana na całej długości. 

IV. Atrakcje na trasie:
Ruiny pałacu, zadbany park, malowicze widoki, rozległe stawy. 

V. Dojazd z Wrocławia:
Nieskomplikowany, duża ilość pociągów w obydwie strony 
w ciągu dnia. 
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Łącznie 4,5/5 pkt. KdZ


