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Kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails w Biel-
sku-Białej to sieć jednokierunkowych tras rowerowych, tzw. 
singletracków. Są to najbardziej lubiane przez kolarzy gór-
skich, wąskie, kręte i pofalowane ścieżki o różnym stopniu 
trudności, od tych łatwiejszych, łagodnie opadających, aż po 
strome i technicznie wymagające zjazdy. 

Trasy zlokalizowane są w masywie Klimczoka, pomiędzy Szyn-
dzielnią i Kozią Górą. Szyndzielnia wznosi się na wysokość 
1028 metrów nad poziomem morza. Na jej szczyt można wje-
chać najnowocześniejszą w Polsce koleją gondolową. Kozia 
Góra jest niewielkim wzniesieniem (686 m n.p.m.) o bogatych 
tradycjach turystycznych. To tutaj funkcjonował najdłuższy 
tor saneczkarski w Europie. To tutaj przed wojną swą siedzibę 
miała niemiecka organizacja turystyczna Beskidenverein, od-
powiednik dzisiejszego PTTK. W obu miejscach są klimatycz-
ne schroniska górskie, których historia sięga XIX wieku.

W kompleksie występują cztery stopnie trudności tras zjaz-
dowych oznaczone (od najłatwiejszych do najtrudniejszych) 
kolorami: zielonym, niebieskim, czerwonym i czarnym. Osob-
ną kategorię stanowi ścieżka podjazdowa, która oznaczona 
została kolorem żółtym.

The Enduro Trails mountain bike trail complex in Bielsko-Biała 
is a network of one-way bike trails or so-called single tracks. 
These mountain biker favourites are narrow, winding and un-
dulating trails with varied levels of difficulty, from the gently 
descending easier ones to the steep and technically deman-
ding downhills. 

The trails are located in the Klimczok mountain massif between 
Szyndzielnia and Kozia Góra. Szyndzielnia rises to a height of 
1028 metres above sea level. Its summit can be reached by a 
gondola lift, the most modern of its kind in Poland. Kozia Góra 
is a smaller hill (686 m a.s.l.) with a rich tourist tradition. It was 
here that the longest toboggan run in Europe used to opera-
te. A German tourist organization, the Beskidenverein — an 
equivalent of the contemporary PTTK — had its head office 
here before WW2. On both mountains there are atmospheric 
mountain lodges dating back to the 19th century.

The complex comprises downhill trails with four levels of dif-
ficulty, colour-coded green, blue, red and black in ascending 
order of difficulty (easiest to most difficult). A separate cate-
gory is the winding uphill trail, which is marked in yellow.

Wprowa-
dzenie

Intro-
duction
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Trasy zielone

przeznaczenie
dla początkujących kolarzy górskich

średnie nachylenie
4–6%

nawierzchnia
równa, utwardzona

trudności
ciasne zakręty z bandami i bez, rzadko napotkać można 
niewielkie naturalne przeszkody (kamienie, korzenie), śli-
skie lub luźne podłoże (drobne kamyki), niewielkie kałuże, 
drewniane mostki

wymagane umiejętności
skuteczne skręcanie i hamowanie

Trasy niebieskie

przeznaczenie
dla średnio zaawansowanych kolarzy górskich

średnie nachylenie
6–9%

nawierzchnia
równa i utwardzona lub mieszana

trudności
ciasne zakręty, większe muldy i bandy, niewielkie natu-
ralne przeszkody (korzenie, kamienie)

wymagane umiejętności
pewne hamowanie, skręcanie, pokonywanie muld  
i zakrętów z bandami oraz innych niewielkich przeszkód 
i nierówności

Green Trails

intended use
for beginner mountain bikers

average gradient
4–6%

surface
even, paved

difficulties
sharp turns with and without banked corners, occasional-
ly small natural obstacles may be encountered (stones, 
roots), slippery or loose surfaces (small pebbles), small 
puddles and wooden bridges 

required skills
effective cornering and braking

Blue Trails

intended use
for intermediate mountain bikers

average gradient
6–9%

surface
even and paved or mixed 

difficulties
sharp turns, larger bumps and banked corners, small 
natural obstacles (roots, stones)

required skills
confident braking, cornering, dealing with bumps 
and banked corners and other small obstacles and 
unevenness 

enpl
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Trasy czerwone

przeznaczenie
dla zaawansowanych kolarzy górskich

średnie nachylenie
9–13%

nawierzchnia
naturalna i mieszana

trudności
ciasne zakręty i bandy, duże prędkości, większe naturalne 
przeszkody (np. sekcje korzeni, kamieni), niewielkie sztucz-
ne przeszkody (np. hopki bez dziur lub z objazdem), śliska 
nawierzchnia

wymagane umiejętności
szybkie hamowanie, skręcanie, pokonywanie większych prze-
szkód (korzenie, uskoki, małe hopki)

Trasy czarne

przeznaczenie
dla ekspertów w kolarstwie górskim

średnie nachylenie
13–18%

nawierzchnia
naturalna

trudności
ciasne zakręty i bandy, spore naturalne przeszkody (np. 
sekcje korzeni, głazów, stromizny, uskoki terenu), większe 
sztuczne przeszkody (np. hopki z dziurami z objazdem lub 
bez), śliska nawierzchnia

wymagane umiejętności
perfekcyjne hamowanie, skręcanie, umiejętność skakania i 
pokonywania trudnych przeszkód terenowych (np. stro-
mych ścianek, dropów i hopek)

red Trails

intended use
for advanced mountain bikers

average gradient
9–13%

surface
natural and mixed 

difficulties
sharp turns and banked corners, high speeds, larger natural 
obstacles (e.g. root and stone sections), small artificial 
obstacles (e.g. ramps without gaps or with a bypass), slippery 
surfaces 

required skills
fast braking, cornering, dealing with larger obstacles (roots, 
drops, small ramps)

black Trails

intended use
for expert mountain bikers

average gradient
13–18%

surface
natural 

difficulties
sharp turns and banked corners, frequent natural obstacles 
(e.g. root and boulder sections, steep slope and ground 
drops), larger artificial obstacles (e.g. ramps with gaps, with or 
without a bypass), slippery surfaces 

required skills
perfect braking, cornering, ability to jump over and deal with 
difficult terrain obstacles (e.g. steep walls, drops and ramps) 

enpl
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stefanka
Łagodnie opadająca kręta i pofalowana ścieżka. Swój począ-
tek bierze powyżej starego amfiteatru (dojazd na start trwa 
około 5–7 minut), a kończy na ul. Modrej. Poradzi sobie na niej 
każdy kolarz górski, trzeba jednak uważać na dosyć ciasne 
zakręty, niewielką szerokość trasy.

A gently descending, winding and undulating trail. It starts abo-
ve the old amphitheatre (getting to the start of the trail takes 
ca. 5–7 minutes) and ends in Modra Street. Suitable for all 
mountain bikers but bikers should be prepared for quite sharp 
turns and the narrow width of the trail.

długość / length

860 m
średnie nachylenie / average gradient

4.9%
spadek / drop in altitude

42 m

pl en

ścieżka nr 1 / trail no. 1
dla początkujących / for beginners
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twister
Niezbyt stroma, ale bardzo zakręcona ścieżka. Zaczyna się 
na wschodnim zboczu, nieopodal szczytu Koziej Góry. Dojazd 
na start z Błoni potrwa około 45 minut. Poradzi sobie na niej 
prawie każdy kolarz górski, trzeba jednak uważać na spore 
bandy i muldy. Należy też liczyć się z jej długością!

A not very steep but very winding trail. It starts on the eastern 
slope near the top of Kozia Góra. Getting to the start of the 
trail from Błonia takes ca. 45 minutes. Suitable for almost all 
mountain bikers but bikers should be prepared for largish ban-
ked corners and bumps. Its length should also be taken into 
consideration!

długość / length

4400 m
średnie nachylenie / average gradient

6.2%
spadek / drop in altitude

270 m

pl en

ścieżka nr 2 / trail no. 2
dla średnio zaawansowanych / for intermediates
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Ścieżka posiada sporo naturalnych i sztucznych elementów, 
np. słynna sekcja korzeni, muldy, bandy i niewielkie hopki. 
Zaczyna się niedaleko schroniska, przy starym torze sanecz-
kowym, a kończy przy centrum ścieżek. Trasa ta jest bardzo 
szybka (!), wymaga sporego asortymentu umiejętności i du-
żej kontroli roweru.

This trail includes quite a few natural and artificial features, 
e.g. it is known for its root sections, bumps, banked corners 
and small ramps. It starts not far from the mountain lodge near 
the former toboggan run and ends at the trail centre. The trail 
is very fast (!) – it requires a considerable range of skills and 
excellent bike control.

długość / length

2450 m
średnie nachylenie / average gradient

11%
spadek / drop in altitude

269 m

pl en

Stary 
Zielony

W części górnej ścieżka była wcześniej zielonym szlakiem pieszym (stąd 
nazwa), cenionym bardzo przez bielskie środowisko MTB. Obecnie szlak 
pieszy przeniesiono parę metrów niżej do zabytkowego toru saneczko-
wego.

The upper part of the trail used to be a green hiking trail (hence its name) 

much loved by the Bielsko-Biała MTB community. The hiking trail now runs 

along the historic toboggan run a few metres below.

ścieżka nr 3 / trail no. 3
dla zaawansowanych / for advanced bikers
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Stroma, kamienista i bardzo szybka trasa ze sporą ilością 
nierówności i sztucznych elementów (np. hopki). Zaczyna się 
na wschodnim zboczu, nieopodal szczytu Koziej Góry. Dojazd 
od centrum ścieżek na start potrwa około 45 minut. Ścieżka 
kończy się obok stawu przy ul. Modrej. Trasa wymaga świet-
nej kontroli roweru przy dużych prędkościach oraz wielu zjaz-
dowych umiejętności na najwyższym poziomie. 

A steep, stony and very fast trail with quite a lot of unevenness 
and artificial features (e.g. ramps). It starts on the eastern slo-
pe near the top of Kozia Góra. Getting from the trail centre to 
the starting point takes ca. 45 minutes. The trail ends near the 
pond in Modra Street. The trail requires excellent bike control 
at high speeds and a wide range of advanced level downhill bi-
king skills. 

długość / length

2000 m
średnie nachylenie / average gradient

13.5%
spadek / drop in altitude

271 m

pl en

DH+

Środkowa część trasy to jedna z pierwszych „prawie-legalnych” tras zjaz-
dowych na Koziej Górze, tworzona i poprawiana przez parę pokoleń biel-
skich dowhillowców.

The middle part of the trail was one of the first “nearly legal” downhill trails 

on Kozia Góra that was created and refined by a couple of generations of 

Bielsko-Biała downhillers.

ścieżka nr 4 / trail no. 4
dla ekspertów / for experts
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Cyganka
Łagodnie opadająca, gładka i płynna trasa biegnąca wzdłuż 
malowniczego strumyka. Zaczyna się na początku drogi do 
schroniska, a kończy przy kortach w Cygańskim Lesie. Pora-
dzi sobie na niej każdy kolarz górski, trzeba jednak uważać na 
muldy i przejazdy przez szlaki piesze.

A gently descending, even and flowing trail running alongside 
a picturesque stream. It starts near the beginning of the road 
up to the mountain lodge and ends at the tennis courts in the 
Cygański Las forest. It is suitable for all mountain bikers but 
bikers should be prepared for bumps and crossing points with 
hiking trails.

długość / length

1650 m
średnie nachylenie / average gradient

4%
spadek / drop in altitude

66 m

pl en

ścieżka nr 5 / trail no. 5
dla początkujących / for beginners 
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Kręta, niezbyt szybka, ale płynna ścieżka ze sporą ilością 
flow, ale także śliskich korzeni i innych naturalnych prze-
szkód. W  dolnej części sporo muld tworzących naturalny 
pumptrack. Zaczyna się na szczycie Koziej Góry, a kończy 
w Cygańskim Lesie, w okolicach szkoły przy ul. Pocztowej. 
Trasa wymaga dużego doświadczenia w jeździe po górach 
w  naturalnym terenie.

A winding, not very fast, flowing trail with quite a lot of ‘flow’ 
but also slippery roots and other natural obstacles. The lower 
part of the trail has numerous bumps forming a natural pump 
track. It starts at the top of Kozia Góra and ends in the Cygań-
ski Las forest near the school in Pocztowa Street. The trail 
requires solid experience of mountain biking in natural terrain.

długość / length

2600 m
średnie nachylenie / average gradient

11.8%
spadek / drop in altitude

303 m

pl en

cygan

Przed startem trasy mijamy pozostałości altany Steffansruhe, stąd do 
dziś niektórzy stosują nazwę Stefanka zamiast Kozia Góra.

The approach to the start of the trail passes the ruins of the Steffansruhe 

arbour which explains why some people still use the name Stefanka rather 

than Kozia Góra.

ścieżka nr 6 / trail no. 6
dla zaawansowanych / for advanced bikers
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Łagodnie wijąca się ścieżka podjazdowa, która znacznie przy-
jemniej i ciekawiej pozwoli wjechać na szczyt Koziej Góry niż 
nudna droga szutrowa. W dolnej części ułożono z kamieni 
parę technicznych skrótów dla ambitnych. Na samym końcu 
jedzie się krótko drogą szutrową (jest na niej stroma ścianka, 
ale trudy wynagrodzi piękny punkt widokowy). Cały podjazd 
zaczyna się przy centrum ścieżek (wzdłuż płotu Błoni), ale 
właściwy singletrack nieco wyżej, a kończy się na szczycie 
Koziej Góry.

A gently winding uphill trail offering a far more pleasant and 
interesting route for climbing Kozia Góra than the dull gravel 
road. On the lower part stones have been used to form a co-
uple of technical shortcuts for ambitious bikers. The final part 
runs for a short while along the gravel road; (it includes a steep 
wall, but the beautiful view will make up for the hardship). The 
ascent starts at the trail centre (alongside the Błonia fence) 
but the single track proper starts slightly higher up and ends at 
the top of Kozia Góra.

długość / length

4600 m
średnie nachylenie / average gradient

6.5%
spadek / drop in altitude

271 m

pl en

Daglez
jowy

Ścieżka wije się w dolnej części wśród ogromnych buków i daglezji. Da-
glezje to jedne z najwyższych drzew na świecie. Mimo że w Beskidach 
nie jest to gatunek rodzimy, to największe okazy z Koziej Góry uznano za 
pomniki przyrody.

The lower part of the trail winds among huge beech trees and Douglas firs. 

Douglas firs are some of the tallest trees in the world. Even though they are 

not a native species in the Beskids the largest of them on Kozia Góra are 

acknowledged as nature monuments.

ścieżka nr 7 / trail no. 7
podjazowa / driveway path
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Trudna technicznie, naturalna ścieżka ze sporą liczbą głazów, 
korzeni i uskoków. Pokonać trzeba też bardzo stromą ściankę 
(brak objazdu!). Zaczyna się razem z czerwoną trasą (Cygan), 
następnie odbija od niej w lewo, a kończy się w Olszówce. Po-
wrót na Błonia potrwa około 20 minut. Trasa ta wymaga duże-
go doświadczenia w jeździe po górach w trudnym, naturalnym 
i stromym terenie.

A technically difficult, natural trail with quite a number of bo-
ulders, roots and drops. There is also a very steep wall to be 
climbed (no bypass route!). It starts together with the red trail 
(Cygan) then diverges to the left and ends in Olszówka. The 
return to Błonia takes about 20 minutes. This trail requires so-
lid experience of mountain biking in difficult, natural and steep 
terrain.

długość / length

1800 m
średnie nachylenie / average gradient

13.8%
spadek / drop in altitude

246 m

pl en

Kamie�
niołom 

W środkowej części trasa prowadzi przez rzadką w tym terenie formację 
skalną, która przypomina nieczynny kamieniołom.

Interesting fact: The middle part of the trail leads through a rock formation 

rarely found in this area which resembles an inactive quarry.

ścieżka nr 8 / trail no. 8
dla ekspertów / for experts
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Szybka i płynna trasa w górnej części (uwaga na przecięcie 
szlaków na początku!) z ciekawymi przejazdami przez stru-
mień w dolnej (można się pochlapać). Zaczyna się na przełę-
czy Dylówki (około godziny jazdy z Błoni), a kończy przy dolnej 
stacji kolei Gondolowej. Trasa wymaga sporego asortymentu 
umiejętności i dużej kontroli roweru (np. umiejętność szybkiej 
redukcji biegów przed krótkim podjazdem czy szybkiego ha-
mowania przed ciasnym zakrętem).

A trail with a fast and flowing upper section (watch out for the 
trail crossing near the beginning!) and with interesting stream 
crossings lower down (where you may get splashed). It starts 
in the Dylówki mountain pass (approximately a one-hour ride 
from Błonia) and ends at the bottom of the gondola lift. This 
trail requires a wide range of skills and very good bike control 
(e.g. the ability to change down through the gears before a 
short uphill stretch or to brake rapidly before a sharp turn).

długość / length

2000 m
średnie nachylenie / average gradient

12%
spadek / drop in altitude

240 m

pl en

Gondola
ścieżka nr 9 / trail no. 9
dla zaawansowanych / for advanced bikers
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Płynna, momentami szybka trasa, ze sporą ilością małych 
hopek i band (na końcu w dosyć stromym terenie). Zaczyna 
się u podnóża Cybernioka przy zielonym szlaku pieszym (do-
jazd prowadzi szlakiem pieszym, na którym piesi mają pierw-
szeństwo!!!), a kończy przy dolnej stacji kolei krzesełkowej, 
około 30 min od Błoni. Trasa ta wymaga sporych umiejętno-
ści, takich jak: pokonywanie band w stromym terenie, niewiel-
kich hopek i otwartych zakrętów.

A trail with a fast and flowing upper section (watch out for the 
trail crossing near the beginning!) and with interesting stream 
crossings lower down (where you may get splashed). It starts 
in the Dylówki mountain pass (approximately a one-hour ride 
from Błonia) and ends at the bottom of the gondola lift. This 
trail requires a wide range of skills and very good bike control 
(e.g. the ability to change down through the gears before a 
short uphill stretch or to brake rapidly before a sharp turn).

długość / length

2200 m
średnie nachylenie / average gradient

12.5%
spadek / drop in altitude

275 m

pl en

 Debowiec
ścieżka nr 10 / trail no. 10
dla zaawansowanych / for advanced bikers
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Stroma i kręta trasa w górnej części, z bardzo stromą skalistą 
ścianką w środkowej (brak objazdu!) i bardzo szybką sekcją 
na końcu. Zaczyna się na polanie, przy górnej stacji Gondo-
li (piękny widok!!), a kończy na przełęczy Dylówki. Wymaga 
pełnego asortymentu umiejętności, szczególnie opanowania 
roweru w stromym terenie.

This trail is steep and winding at the top with a very steep and 
rocky wall in its middle part (no bypass road!) and a very fast 
section at the end. It starts in a clearing near the top of the 
gondola lift (beautiful view!!) and ends in the Dylówki mountain 
pass. It requires a wide range of skills, in particular control of 
the bike in steep terrain.

długość

1300 m
średnie nachylenie

16.1%
spadek

210 m

pl en

dziabar

Polana, na której zaczyna się trasa, to początek nieistniejącej już trasy 
narciarskiej, tzw. Sahary, która uchodziła za jedną z trudniejszych w kraju.

The clearing where the trail starts is the beginning of a former ski run, the 

so-called Sahara run, that used to be one of the most difficult in Poland.

ścieżka nr 11 / trail no. 11
dla ekspertów / for experts

32 33



Najdłuższa i najbardziej urozmaicona trasa w kompleksie. Za-
czyna się przy górnej stacji kolei gondolowej na Szyndzielni 
i zjeżdża na Przełęcz Sipa (Kozia) i dalej prowadzi krótkim pod-
jazdem do schroniska na Koziej Górze (stąd można wybrać 
jedną z pięciu innych tras i zjechać dalej, aż na Błonia lub do 
Cygańskiego Lasu). Trasa ta w górnej części posiada spore 
i czasem dosyć strome bandy a w środkowej i dolnej sporo 
miejsc pozwalających „polatać” (wszystkie da się też przeje-
chać bez odrywania od ziemi). Na trasie są także trzy punkty 
widokowe, pierwszy pozwala zobaczyć Kotlinę Żywiecką, dru-
gi Bielsko, zaś z trzeciego widać zbocza Magurki a czasami na 
horyzoncie Tatry.

The longest and most diversed trail in the complex. It starts by 
the upper station of the Gondola on the Szyndzielnia Mountain 
leading down to the Sipa pass (ak. Kozia pass) and, after a short 
climb, it ends by the hutt at Kozia Góra mountain (it is possible 
to choose there between five different trails that descend to 
the Cygański Las or to the trailcenter at Błonia). There are quite 
big and steep berms in its upper part, whereas middle and lower 
parts of the trail enable to catch some air (however all rollers 
can be ridden without jumping). There are three nice view points 
on the trail, the first one opens at the whole Valley of Żywiec, 
second is heading at the City of Bielsko-Biała, whereas the third 
one enables to see Magurka mountain and sometimes even the 
Tatra mountain range at the Horizon.   

długość / length

6200 m
średnie nachylenie / average gradient

7.1% / 4.7%
spadek / drop in altitude

342 / 70 m

pl en

Rock`N` 
Rolla

ścieżka nr 12 / trail no. 12
dla średnio zaawansowanych / for intermediates
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Trasa ta jest połączeniem naturalnej ścieżki leśnej (odcinek 
środkowy) z szerszą, „szejpowaną” linią w typie A-line (odci-
nek początkowy i końcowy). Można na niej spotkać sporą ilość 
przeszkód (stoliki, hopki, rolery itp), wszystkie da się jednak 
objechać lub przejechać bezpiecznie z mniejszą prędkością za 
to szybka jazda pozwoli na spore loty. Rozpoczyna się jako roz-
gałęzienie w górnej części trasy „Rock’n’Rolla” a kończy do-
łączając do trasy „Gondola” (także w jej początkowej części). 
Górna, „skoczna” część prowadzi przez stary stok narciar-
ski (zwany „Sahara”) skąd rozpościera się piękna panorama 
Bielska.

The trail is a mixture of a natural flowy singletrack (middle sec-
tion) with shaped, A-line type of a trail (beginning and closing 
sections). It has a lot of man-made obstacles (tables, rollers, 
jumps, etc.) which are possible to avoid or pass safely with 
limited speed, but when riding fast, it is possible to catch a 
lot of air. The trail starts as branch of the upper part of the 
Rock’N’Rolla trail and finally connects to the Gondola trail (also 
in its upper part).   
Upper A-line type of the trail leads through the old skiing slope 
(called “Sahara”) with scenic views of the City below.

długość / length

1740 m
średnie nachylenie / average gradient

11.2%
spadek / drop in altitude

195 m

pl en

sahaira
ścieżka nr 13 / trail no. 13
dla zaawansowanych / for advanced bikers
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Pumptrack, czyli specjalnie przygotowany (zapętlony) tor 
rowerowy pełen muld, profilowanych ciasnych zakrętów 
i hopek. Są one tak ustawione, by można było nabrać pręd-
kości bez pedałowania, jedynie wykonując specjalne ruchy 
ciałem, czyli tzw. pompowanie. Jazda na pumptracku wyra-
bia u użytkownika zmysł równowagi, refleks i kondycję.

A pump track is a specially designed (looped) bike trail with 
numerous bumps, banked, narrow turns, and jumps allowing ri-
ders to accelerate without using the pedals, only by particular 
body movements known as “pumping.” Cycling on a pump track 
helps develop sense of balance, reflexes and endurance. 

pl en

Pump
track
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Kolej linowa 

Szyn 
dzielnia
Jedną z największych atrakcji Bielska-Białej jest kolej lino-
wa na Szyndzielnię, która podczas gruntownej modernizacji 
w roku 2017 i wymianie wagoników przystosowana została 
do transportu rowerów. Szczegóły dotyczące godzin pra-
cy kolei dostępne są na stronie internetowej operatora:  
www.szyndzielnia.ziad.bielsko.pl

The Szyndzielnia gondola lift, which is a major attraction in 
Bielsko-Biała, was upgraded in 2017, and is now outfitted 
to easily transport the bike up the mountain. Details re-
garding working hours are available on operator’s website:  
www.szyndzielnia.ziad.bielsko.pl

pl en
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Bielsko-Biała jest niekwestionowanym centrum rowerowego 
enduro w Polsce. Okolice Koziej Góry pełne są barów, serwi-
sów, szkółek i wypożyczalni rowerowych. Nie masz roweru 
górskiego lub nie chcesz wieźć go ze sobą z domu? To nie 
problem – wypożyczysz go na miejscu, a lokalni instruktorzy 
zadbają o Twój trening.

Bielsko-Biała is undoubtedly the center of enduro mountain 
biking in Poland. The areas nearby Kozia Góra are filled with 
bars, service, practice centers, and bicycle rentals. Do not 
own a mountain bike or do not want to take it from home? 
Not a problem – rent it on site and our instructors will take 
care of your training. 

pl en

LIFESTYLE
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OD ZAWODÓW ENDURO, 
PO GÓRSKĄ PRZYGODĘ
 – REIGN RZĄDZI W TERENIE. 
Skały, kororzezeninie e i i tetechchniniczcznene OOS’S’y.y. NNieiewaważnżne czy gonisz za miejscscemem 
nana poddiuium, czyy ccałały y dzdzieień ń spspędędzazaszsz nnaa szszlalakuku. TeTen n nowyy, agresysywnwnyy 
popogrgromomca szlaków ddajajee CiCi ppewewnonośćść ii kkonontrtrolo ęę nan  nierównej krawęwędzdzi i 
ścieżkżkii. ZZ uulel pspszoz nym zazawiwieseszezeniniemem MMaeaeststroro ii ggeometrią ramy 
opo raracoc waną z najajlelepspszyzymim zzawawododninikakamimi eendndururo o jejeżdżdżącyc mi
dldla GiGianantaa,, non wawa sseria Reign jjest stwoworzrzonona a dodo ppokokono ywwana ia gór.

ZoZobabaczc nnowowąą seseririę ę rorowewerór w Reigign n nana: giannt-t-bicyycleses.c.comom

PrPrzezeteteststujuj ww EEndndururo--TrTrails!!©
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Enduro Trails
info@endurotrails.pl
+48 576 713 774

www.endurotrails.pl

Utrzymanie ścieżek Enduro Trails:

Wydawca: 

facebook.com/Endurotrails

endurotrails

facebook.com/lot.beskidy

Lokalna Organizacja Turystyczna  
BESKIDY 
biuro@visitbielsko.pl 
+48 537 618 837

www.visitbielsko.pl
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