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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 17 

  „Zielone wzgórza WPN”, 

 „Świnoujście – wyspiarskie miasto” 
1. Rodzaj trasy – autokarowa, piesza, rejs. 

2. Jednostka – Nadleśnictwo Międzyzdroje. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł.  

4. Koordynator trasy – Magdalena Skorupka, tel: 607 568 080. 

5. Baza noclegowa -   

 

6. Liczba miejsc – 100, dwie grupy po 50 osób naprzemiennie. 

7. Opis trasy: 

 

Hotel 
Ilość 

miejsc 

Golden Tulip, ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje,  
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-

22T00:00:00&departure=2020-01-
23T00:00:00&rooms[0][adult]=1&rooms[0][child]=0&location= , 

100 

https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
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Dzień Opis 

02.09.2020 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w powyższym hotelu  
 
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 

03.09.2020 r. 
04.09.2020 r. 
po 50 osób 
naprzemiennie, 
 
„Zielone wzgórza 
WPN” 
 

07:30 – 8:45 – śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
8:45 – 09:00 – przejazd do WPN. 
 
09:00 – 13:00 Zagroda Pokazowa Żubrów, punkt widokowy Gosań, buczyny. 
http://wolinpn.pl/index.php?page=41 
https://www.psur.pl/a.aspx?id=306 
 
13:00 – 15:00 przejazd uczestników, obiad. 
 
15:00 – 18:00 Wzgórze Zielonka – wsteczna Delta Świny, Jezioro Turkusowe, 
wyrzutnia pocisków V3.  
Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.) stąd rozpościera się niepowtarzalny widok na 
Deltę Wsteczną rzeki Świny, Zalew Szczeciński, wody Jeziora Wicko Wielkie, 
Morze Bałtyckie a na pierwszym planie miasteczko Lubin. 
http://naszewycieczki.pl/woj-zachodniopomorskie/38-ciekawe-miejsca/140-
punkt-widokowy-wzgorze-zielonka-kolo-lubina 
http://odkryjplener.pl/ciekawe-miejsca/99-wzgorze-zielonka-i-lubin-na-
wyspie-wolin.html 
Jezioro Turkusowe to piękne jezioro położone w Wapnicy. Jego niecodzienna, 
turkusowa barwa pochodzi od zalegających na dnie złóż kredy - jezioro to jest 
bowiem zatopioną kopalnią tego surowca. W najgłębszym miejscu ma ono 21 
metrów głębokości. 
https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,20107342,jezioro-turkusowe-
zatopiona-kopalnia-kredy.html 
http://www.travelmaniacy.pl/artykul,jezioro_turkusowe_w_wapnicy,2802,6,0.
html 
Wyrzutnia pocisków V3. Podczas II wojny światowej w 1943r. w okolicach 
Zalesia w pobliżu Międzyzdrojów Niemcy zamontowali trzy doświadczalne 
dalekonośne działa V3. 
http://wolinski.parknarodowy.com/tag/wyrzutnia-pociskow-v3/ 
 
18:00 – 18:15 powrót do miejsca noclegu – Międzyzdroje. 
18:15 – 23:00 kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 

03.09.2020 r. 
04.09.2020 r. 
po 50 osób 
naprzemiennie, 
 

 „Świnoujście – 
wyspiarskie 
miasto” 
 

07:00 – 8:00 – śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania  
08:00- 08:30 - przejazd do Świnoujścia (po drodze miniemy gazoport) 
 
08:30 - 10:00 - zwiedzanie Fortu Gerharda. 
Fort Gerharda wybudowano w połowie XIX wieku. Jest jednym  

z najlepiej zachowanych dziewiętnastowiecznych pruskich fortów 

nadbrzeżnych w Europie.  

http://fort-gerharda.pl/ 

10:00-10:50 - zwiedzanie latarni morskiej. 
Latarnia Morska w Świnoujściu. Świnoujska latarnia morska po raz pierwszy 

swoim światłem rozbłysła 1 grudnia 1857 roku. Sama budowa trwała niespełna 

trzy lata począwszy od 1854 roku.  

http://wolinpn.pl/index.php?page=41
https://www.psur.pl/a.aspx?id=306
http://naszewycieczki.pl/woj-zachodniopomorskie/38-ciekawe-miejsca/140-punkt-widokowy-wzgorze-zielonka-kolo-lubina
http://naszewycieczki.pl/woj-zachodniopomorskie/38-ciekawe-miejsca/140-punkt-widokowy-wzgorze-zielonka-kolo-lubina
http://odkryjplener.pl/ciekawe-miejsca/99-wzgorze-zielonka-i-lubin-na-wyspie-wolin.html
http://odkryjplener.pl/ciekawe-miejsca/99-wzgorze-zielonka-i-lubin-na-wyspie-wolin.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,20107342,jezioro-turkusowe-zatopiona-kopalnia-kredy.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,20107342,jezioro-turkusowe-zatopiona-kopalnia-kredy.html
http://www.travelmaniacy.pl/artykul,jezioro_turkusowe_w_wapnicy,2802,6,0.html
http://www.travelmaniacy.pl/artykul,jezioro_turkusowe_w_wapnicy,2802,6,0.html
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Dziś jest niewątpliwie wizytówką Świnoujścia oraz jedną  

z największych atrakcji turystycznych na polskim wybrzeżu. Wysoka na 68 

metrów, licząca ponad 300 krętych schodów jest najwyższą latarnią naszego 

wybrzeża.  

http://www.swinoujscie.com/latarnia-morska-w-swinoujsciu/ 

 

10:50 - 11:40 – przeprawa do Świnoujścia promem "Bielik" na Wyspę Uznam. 

 

11:40 -12:40 - zwiedzanie muzeum Rybołówstwa Morskiego. 

http://muzeum-swinoujscie.pl/ 

 

12:40-14:30 – obiad. 

 

14:30 - 16:30 - rejs pirackim statkiem Roza Weneda. 

 

16:30-18:00 przeprawa powrotna promem Bielik i przejazd do Międzyzdrojów. 

18:00 – 23:00 kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 

05.09.2020 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 05.09.2020 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 05 na 06 września 2020 r. każdy z uczestników (drużyna) 

uzgadniać będzie indywidualnie – koszty tego noclegu nie są ujęte w kosztach 

uczestnictwa. 

3. Opiekunowie grup – dwie osoby. 

http://www.swinoujscie.com/latarnia-morska-w-swinoujsciu/
http://muzeum-swinoujscie.pl/

