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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

„Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” 

 

TRASA NR 1 - „Wrota czasu – historia i kultura osadzona w 

przyrodzie ziemi dolickiej i barlineckiej” 
1. Rodzaj trasy - autokarowa, rowerowa. 

2. Jednostka - Nadleśnictwo Choszczno. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł. 

4. Koordynator trasy – Marek Szczerba, tel: 691 726 179. 

5. Baza noclegowa –  

 

 

6. Liczba miejsc – 50 osób. 

7. Opis trasy: 

 

Hotel 
Ilość 

miejsc 

Aquamarina, ul.Gryfa Pomorskiego 80, 72-500 Międzyzdroje, 
https://www.sunandsnow.pl/apartament-miedzyzdroje-

aquamarina-
48?gclid=EAIaIQobChMI9t_qqOmW5wIVUeJ3Ch2A6AEvEAAYASAA

EgLEOPD_BwE&gclsrc=aw.ds 

50 

https://www.sunandsnow.pl/apartament-miedzyzdroje-aquamarina-48?gclid=EAIaIQobChMI9t_qqOmW5wIVUeJ3Ch2A6AEvEAAYASAAEgLEOPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sunandsnow.pl/apartament-miedzyzdroje-aquamarina-48?gclid=EAIaIQobChMI9t_qqOmW5wIVUeJ3Ch2A6AEvEAAYASAAEgLEOPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sunandsnow.pl/apartament-miedzyzdroje-aquamarina-48?gclid=EAIaIQobChMI9t_qqOmW5wIVUeJ3Ch2A6AEvEAAYASAAEgLEOPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sunandsnow.pl/apartament-miedzyzdroje-aquamarina-48?gclid=EAIaIQobChMI9t_qqOmW5wIVUeJ3Ch2A6AEvEAAYASAAEgLEOPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Dzień Opis 

03.06.2020 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w powyższym hotelu 
 
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania 

04.06.2020 r. 07:00-7:45 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
08:00-10:00 przejazd autokarem do miejscowości Dolice na Wiśniową Polanę, 
która jest obiektem edukacyjnym Nadleśnictwa Choszczno.   
10:00-11:00 wizyta w nowopowstałej replice grobowca megalitycznego, która 
została zrealizowana w ramach projektu Wrota Czasu. Zwiedzanie i lekcja 
historii starożytnej. 
11:00-11.30 posiłek regeneracyjny 
11:30-14:00– wycieczka rowerowa po leśnictwie Mogilica. W trakcie wycieczki 
uczestnicy zobaczą oryginalny grobowiec megalityczny datowany na 6000 lat 
p.n.e., pomnik przyrody Mogilicki głaz, pole kurhanowe z epoki brązu i 
urokliwe zakątki leśnictwa. Przejazd do Dolic. 
14:00-15:00 obiad w Gminnym Centrum Kultury w Dolicach. 
15:00-17:00 wycieczka rowerowa po leśnictwie Dolice. W trakcie wycieczki 
zwiedzimy grodzisko średniowieczne, leśny cmentarzyk poległych w I wojnie 
światowej, zobaczymy dolickie rozlewiska  i odpoczniemy nad Jeziorem 
Pyrzyckim. 
17:00-19:00 powrót autokarem do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 
 
 

05.06.2020 r. 07:00-7:45 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
08:00-10:00 przejazd autokarem do miejscowości Przelewice do Ogrodu 
Dendrologicznego 
10:00-12:00 spacer z przewodnikiem po Ogrodzie Dendrologicznym z 
wyjątkowymi kolekcjami drzew krzewów i roślin. Zwiedzimy ogród japoński i 
skalny, przejdziemy ścieżkami: Borsiga, Różaneczników aleją Różaną i 
Kalinową. Przy Ogrodzie funkcjonuje szkółka drzew i krzewów ozdobnych 
oraz Oranżeria. (https://ogrodprzelewice.pl/) 
12:00-12.30 posiłek regeneracyjny 
12:30-13:30 Wizyta w rezerwacie Skalisty Jar Libberta, z unikatowymi w skali 
Pomorza Zachodniego utworami skalnymi i ciekawą roślinnością. Przejazd do 
Chrapowa. 
14:00-15:00 obiad w Siedlisku Orlik lub Świetlica wiejska  
15:00-16:00 wizyta we Dworze w Niepołcku i spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia. Przykład 
ocalenia i odrestaurowania ryglowego budynku z XVIII wieku. 
(http://mlynpapiernia.org.pl/) 
16:00-17.00 Przejazd do Barlinka, spacer po ryneczku, wizyta w słynnej 
lodziarni Lody Caffe i spacer promenadą nad Jeziorem Barlineckim 
17:00-19:00 powrót autokarem do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 
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06.06.2020 r. 08:00 – 09:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
Wykwaterowanie i przejście/przejazd do Amfiteatru Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. (transport własny) – 
godz. 12:00 impreza kończąca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 06.06.2020 r., po czym 

uczestnicy (drużyna) przejdą/przejadą własnym transportem do miejsca zakończenia 

rajdu, tj. Amfiteatr Międzyzdroje na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje.  

2. Ewentualny nocleg z 06 na 07 czerwca 2020 r. każdy z uczestników (drużyna) uzgadniać 

będzie indywidualnie – koszty tego noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 


