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Różnymi sposobami miasta biją się o turystów. Już nie tylko ciekawe historyczne miejsca,
zabytki techniki, czy przyroda przyciąga. Turyści lubią, kiedy zapewniony mają
kompleksowy wypoczynek. Gminy na różne sposoby starają się im to dostarczyć. Wisła
stawia na turystów na rowerach, ich do gminy ma przyciągnąć karta rabatowa i miejsca
gdzie rowerzyści są mile widziani.
Wisła chce przyciągnąć do siebie jeszcze więcej osób na rowerach. Wabikiem ma być karta rabatowa, dzięki której
wypoczywający skorzystają z tańszych noclegów, a drugiej strony będą mieli łatwy dostęp do serwisu swoich
jednośladów. W mieście planuje się wprowadzenie Rowerowej Karty Rabatowej. Będzie ona powiązana z
certyﬁkowaniem obiektów przyjaznych rowerzystom. Chodzi o to, aby turystom, którzy Beskidy chcą zwiedzać na
rowerze, wskazać obiekty gastronomiczne, turystyczne, noclegowe, które są im przyjazne.

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania roweru wraz z możliwością zapięcia go, możliwość jego
czyszczenia, idealnie by było, gdyby turysta miał dostęp do myjki ciśnieniowej, środków czyszczących –
wyjaśnia Katarzyna Czyż – Kaźmierczak z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle.
Chodzi też o zapewnienie dostępu do podstawowych narzędzi, aby można było rower naprawić. Ma być również
dostęp do pierwszej pomocy – to są kryteria podstawowe. Zapewnienie tych usług świadczy o tym, że obiekt jest
przygotowany na przyjęcie turystów rowerowych i otrzyma w klasyfikacji jedną gwiazdkę.
Kolejne punkty dla obiektu można otrzymać za następne kryteria. Mowa o zapewnieniu turystom map,
przewodników, opisów tras rowerowych. Ale dobrze by było, gdyby w obiekcie turysta miał zapewniony dostęp do
żywności wysokowęglowodanowej, makaronów, oraz miał możliwość zakupu napojów izotonicznych. Jak wylicza
Kaźmierczak – idealnie by było, gdyby obiekty również oferowały możliwość wyprania brudnej odzieży.
Każdy obiekt, który taki certyﬁkat otrzyma, będzie musiał honorować kartę rabatową. Spis wszystkich miejsc,
będzie na specjalnej stronie internetowej, która właśnie powstaje. Karta uprawniać będzie również do zniżek w
obiektach.
Niebawem będziemy zwracać się do obiektów z propozycją certyﬁkacji. Każdy z nich przed wpisaniem na
listę oczywiście będzie sprawdzony, czy spełnia założone przez nas kryteria – dodaje Czyż – Kaźmierczak.
Ale nie tylko karta rabatowa ma zachęcać do przyjazdu do Wisły. Projekt zakłada również wytyczenie sześciu tras.
Mają się one rozpoczynać w okolicach wyciągów narciarskich. Tak aby, jeśli turysta ma taką ochotę, mógł wyjechać
wyciągiem na górę a później jechać już szlakiem. Jedna z tras prowadzić ma do czeskiego Nydku. Powstać również
mają mapy z trasami i wiatami przy miejscach odpoczynku mają. Co daje karta usługi w tych
Turyści karty rabatowe będą mogli otrzymać na różnych imprezach rowerowych, które w mieście będą
organizowane. System certyfikowania ma ruszyć w czerwcu a karta ma być ważna przez pięć lat.
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