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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR  18 - "Operacja integracja  

z szachownicą w tle - śladami prastarej historii" 
1. Rodzaj trasy – autokarowa.  

2. Jednostka - Nadleśnictwo Nowogard. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł  

4. Koordynator trasy – Tomasz Kamiński, tel: 514 495 590. 

5. Baza noclegowa –  

 

 

 

 

6. Liczba miejsc – 108, dwie grupy po 54 osoby naprzemiennie. 

7. Opis trasy: 

 

Hotel 
Ilość 

miejsc 
Bel Mare Resort, ul. Bursztynowa  1, 72-500 Międzyzdroje 

http://www.hotelbelmare.pl 
 

108 

http://www.hotelbelmare.pl/
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Dzień Opis 

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

03.09.2020 r. 
04.09.2020 r. 
po 54 osoby 
naprzemiennie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00-09:00 – śniadanie w bazie noclegowej w Międzyzdrojach 
9:00 - wyjazd z Międzyzdrojów do miejscowości Chełm Gryficki 
10:30 - przyjazd do miejscowości Chełm Gryficki, przywitanie rajdowiczów, 
podział na drużyny i rozpoczęcie imprezy "Operacja integracja" na terenie 
byłego poligonu wojskowego www.kajtur.pl 
12:30 - 14:30 - gorący posiłek (grochówka wojskowa, kiełbaski i kaszanka z 
ogniska, kawa, herbata, ciastka), posiłek w przerwach między konkurencjami 
15:00 - podsumowanie wyników zmagań drużynowych i wręczenie nagród 
 

     
 
 
 
15:30 - powrót do Międzyzdrojów 
18:00 – 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 54 osoby 
naprzemiennie 

07:00-08:00 – śniadanie w bazie noclegowej w Międzyzdrojach 
8:00 - wyjazd z Międzyzdrojów 
9:30 - przyjazd do obiektu edukacyjnego Nadleśnictwa Nowogard „Zielona 
Kuźnia”, II śniadanie i serwis kawowy 
10:00 - wyjazd do 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie 
11:30 - 13:30 - pobyt na lotnisku, prezentacja samolotu SU 22  
 

   
13:30 - przejazd do zamku w Świdwinie, zwiedzanie zamku, wejście na Basztę 
Zamkową. 
14:00 - obiad w Restauracji Zamkowej 
14:30 - wyjazd do Nowogardu, postój w miejscowości Dobra Nowogardzka 
15:30 - 16:30 – ścieżka edukacyjna "Szlakiem Olbrzymów", ruiny zamku von 
Dewitz, kościół pw. św. Klary 

http://www.kajtur.pl/wp-content/uploads/2014/01/20-Jazda-terenowa-atrakcje-kajtur-URAL-Chełm-Gryficki.jpg
http://www.kajtur.pl/wp-content/uploads/2014/01/45-Imprezy-survivalowe-Kajtur-Mrzeżyno.jpg
http://www.kajtur.pl/wp-content/uploads/2014/01/34-Kajtur-tyrolki-Trzebiatów-Chełm-Gryficki.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C5%9Awidwin,_zamek,XIV-XVIII-XX.JPG
http://21blot.wp.mil.pl/pl/4_124.html
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17:00 Powrót do miejsca noclegowego. 
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 czerwca 2020 r. każdy z uczestników (drużyna) 

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

uczestnictwa. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dobra_Nowogardzka_zamek_02.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dobra_Nowogardzka_kosciol_i_ratusz.jpg

