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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 2 – „Miejskie uciechy – sportowe Choszczno i 

zabytkowy Stargard” 
1. Rodzaj trasy - autokarowa, piesza. 

2. Jednostka - Nadleśnictwo Choszczno. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł. 

4. Koordynator trasy – Dagmara Haręźlak, tel: 662 041 807. 

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 
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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. 07:00-7:45 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
08:00-10:00 przejazd autokarem do Choszczna, na ryneczek.  
10:00-10:30 zwiedzanie Kościoła pw. Narodzenia NMP w Choszcznie z ciekawą 
płaskorzeźbą – drzewo Jessego, spacer po parku Moniuszki, w którym rosną 
jedne z najgrubszych dębów bezszypułkowych w Polsce. Wizyta w alei Gwiazd 
Kolarstwa Polskiego. 
10:30-11.30 przejazd do Centrum Rekreacyjno Sportowego w Choszcznie 
(crs.choszczno.pl/centrum-rekreacyjne/jezioro/), przy kąpielisku miejskim w 
Choszcznie, posiłek regeneracyjny 
11:30-13:30– wypożyczenie sprzętu wodnego: rowery wodne dwuosobowe i 
kajaki dwuosobowe – rekreacja na wodach jeziora Klukom 
13:30-14:30 obiad w restauracji Promenada lub Hotelik Razem 
14:30-15:00 przejazd na pole golfowe Modry Las zaprojektowane przez 
Gary’ego Playera, wielokrotnie nagradzane w różnych konkursach i 
plebiscytach (https://modrylas.pl/) 
15:00-17.00 podział uczestników na dwie grupy, grupa A udaje się na lekcje 
golfa prowadzone przez instruktorów, którzy poprowadzą również minigrę w 
Orlim Lesie, grupa B odbędzie wycieczkę meleksami po polu golfowym, które 
pięknie wpisuje się w otoczenie choszczeńskich lasów i jezior. Po godzinie 
grupy zamienią się atrakcjami. 
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. 
 
 

04.09.2020 r. 07:00-7:45 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
08:00-09:30 przejazd autokarem do Stargardu 
09:30-14:00 wyjście na szlak Klejnot Pomorza. Na trasie zobaczymy: 
pozostałości murów obronnych, Bramę Wałową, Basztę Białogłówka, Bramę 
Młyńską, Kościół św. Jana. Posiłek regeneracyjny planowany w barze Filipinka 
(słynny polski girlsband z czasów PRL-u Filipinki pochodził ze Szczecina). 
Zobaczymy Bramę Pyrzycką. Wizyta w muzeum multimedialnym Basteja 
(http://muzeum-stargard.pl/pl/wystawy/basteja/), zwiedzanie wystawy 
Stargard – miejsce z historią.  
14:00-15:00 obiad na ulicy Warownej, słynnej ulicy stargardzkich 
restauratorów, grupa zostanie podzielona na dwie lub trzy mniejsze ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc w restauracjach. 
15:00-16:30 kontynuacja zwiedzania zabytków na trasie Klejnot Pomorza. 
Pospacerujemy po Rynku Staromiejskim, zobaczymy barokowe kamienice, 
zwiedzimy Kolegiatę NMP Królowej Świata – perłę gotyku Pomorza 
Zachodniego (taras widokowy jest w remoncie i nie ma pewności czy uda się 
go udostępnić do czerwca),  
16:30-17.30 Przejazd na Groblę i zwiedzanie Browaru Stargard z degustacją. 
(www.browarstargard.pl) 
17:30-19:00 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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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. 


