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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR  11 - „Konno po Plaży” 
1. Rodzaj trasy – konna.  

2. Jednostka - Nadleśnictwo Gryfice. 

3. Koszt uczestnictwa – 1150 zł  

4. Koordynator trasy – Anna Grabarczyk, tel:697 777 190 

5. Baza noclegowa –  

 

6. Liczba miejsc – 6 osób   

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= 
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tel:697
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 

08.09.2021 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w powyższym hotelu 
 
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania 

09.09.2021 r. Stajnia Pestka w Mrzeżynie            www.stajniapestka.pl  
 
Trasa zaprojektowana dla miłośników jazdy konnej zaprawionych  
do jazdy w siodle.  Jazda po urozmaiconym terenie, plaża, leśne pagórki. 
Wymagania uczestnictwa: 
- minimalny kłus anglezowany, prawidłowe ruszanie i zatrzymywanie konia, 
dobra równowaga. 
- Limit wagowy osoby: do 100 kg a w stosunku do niektórych koni do 80 kg.  
 
06:00-07:30 – śniadanie w bazie noclegowej w Międzyzdrojach 
07:30-09:30 - przejazd busem do Mrzeżyna 
10:00 -13:00 - konno trasa Mrzeżyno -Pogorzelica powrót plażą 
Pogorzelica –Mrzeżyno 
13:30 -15:30 - przejazd do OSW Bażyna i zapoznanie się rezerwatem  
‘’Nadmorski Bór Bażynowy”  
15:30 -16:30 - obiad w OSW  Bażyna  w Pogorzelicy 
16:30 -19:00 - przejazd do bazy noclegowej  w Międzyzdrojach 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w ośrodku LP „Darz Bór”, ul. 
Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 
 

10.09.2021 r. Trasa zaprojektowana dla miłośników jazdy konnej  zaprawionych  
do jazdy w siodle.  Jazda po urozmaiconym terenie, plaża, leśne pagórki. 
Wymagania uczestnictwa: 
- minimalny kłus anglezowany, prawidłowe ruszanie i zatrzymywanie konia, 
dobra równowaga. 
- Limit wagowy osoby: do 100 kg a w stosunku do niektórych koni do 80 kg.  
 
06:00-07:30 – śniadanie w bazie noclegowej w Międzyzdrojach 
07:30-09:30 - przejazd busem do Mrzeżyna 
10:00 -13:00 - konno trasa Mrzeżyno - Dźwierzyno 
13:30 -16:30 - przejazd do OSW Bażyna oraz obiad w Pogorzelicy 
16:30 -19:00 - przejazd do bazy noclegowej w Międzyzdrojach 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w ośrodku LP „Darz Bór”, ul. 
Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 
 

11.09.2021 r. 08:00 – 09:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
Wykwaterowanie i przejście/przejazd do ośrodka LP „Darz Bór”, ul. Gryfa 
Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje (transport własny) – godz. 12:00 
impreza kończąca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
 
 

 

 

 

http://www.stajniapestka.pl/
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Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 11.09.2021 r., po czym 

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

rajdu, tj. do ośrodka LP „Darz Bór”, ul. Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 

2. Ewentualny nocleg z 11 na 12 września 2021 r. każdy z uczestników (drużyna) 

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

uczestnictwa. 

3. Wymagania uczestnictwa: 

- minimalny kłus anglezowany, prawidłowe ruszanie i zatrzymywanie konia, dobra 

równowaga. 

- Limit wagowy osoby: do 100 kg a w stosunku do niektórych koni do 80 kg.  


