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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 16 - „Szczecińska Wenecja” / 

”Zorientuj się na Puszczę” 
1. Rodzaj trasy – łączona - autokarowa, piesza, kajakowa.  

2. Jednostka - Nadleśnictwo Gryfino. 

3. Koszt uczestnictwa –1250 zł. 

4. Koordynator trasy – Lidia Kmiecińska, tel: 505 001 041. 

5. Baza noclegowa –  

 

 

 

6. Liczba miejsc – 48, dwie grupy naprzemiennie.  

7. Opis trasy: 

Hotel 
Ilość 

miejsc 

Rezydencja Korab, ul. Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje,  
http://www.rezydencjakorab.pl/ 

 
48 

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

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

09.09.2021 r. 
10.09.2021 r. 
naprzemiennie 
opiekun grupy 
Marcin  
Dziubak  
tel. 505 001 
036 

Szczecińska Wenecja czyli kajakowy spacerek po Szczecinie 
07:00 - 8:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
8.00-10.00 – wyjazd z  Międzyzdrojów i przejazd do Szczecina 
11.00-14.00 – przejście na przystań kajakową na Wyspie Jaskółczej, 
zaprowiantowanie i kajakowa, nietypowa wycieczka po Szczecinie (z 
przewodnikiem). W trakcie wyprawy przewodnik przedstawia obiekty 
historyczne, turystyczne i krajoznawcze, opowiadając ich historię i związane z 
nimi wydarzenia. Płynąc mija się około 45 obiektów - od sztandarowych 
Wałów Chrobrego, Zamku Książąt Pomorskich, kościoła pw. Świętego Jakuba i 
Świętego Jana Ewangelisty, Szczecińskiej Wenecji, po gazownię i Urząd Celny 
oraz Pocztowy (czas spływu około 3 godzin). 
15.00-16.30 – obiad w restauracji „Browar pod Zamkiem” w Szczecinie 
(www.browarpodzamkiem.pl) 
16.30 – 18.30 – powrót do Międzyzdrojów 
18:30 – 23:00 - Kolacja z wieczorem integracyjnym w ośrodku LP „Darz Bór”, 
ul. Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 
 

09.09.2021 r. 
10.09.2021 r. 
naprzemiennie 
opiekun grupy 
Urszula 
Czapiewska   
tel. 
505 001 059 
 

Zorientuj się na Puszczę 
07:00 - 8:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
8.00 – 10.00 – wyjazd z Międzyzdrojów i przejazd do Puszczy Bukowej (nie ma 
chyba nikogo kto nie słyszał lub nie czytał o niej choć raz) 
10.30-13.00 – potyczki orienteringowe na trasie Zielonego Punktu Kontrolnego 
13.30-14.30 – przejazd przez Puszczę Bukową do Ogrodu Dendrologicznego w 
Glinnej 
14.30-15.30 - obiad w Punkcie Informacji Przyrodniczoleśnej w Glinnej 
15.30-16.30 - spacerek po Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej -jednym z 
najciekawszych arboretów w Polsce słynącym z bogatej kolekcji egzotycznych 
drzew i krzewów 
16.30 – 18.30 – powrót do Międzyzdrojów 
18:00 – 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. 

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. 

http://www.browarpodzamkiem.pl/

