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Rajd rowerowy wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego 
(v.1.1)1 

Czas rajdu: 25.05 – 1.06.2012 r. 

 

Planowany do osiągnięcia cel – zwiedzenie 13 latarni (konieczne do zdobycia 
odznaki PTTK – niezbędna książeczka PTTK na odznakę kolarską), pokonanie ¼ 
obwodu Polski do kolejnej odznaki (trasa dookoła Polski). 

Dla osób wyjeżdżających ze Słupska proponujemy wyjazd do Świnoujścia w piątek 
25.05 ok. godz. 1530, nocleg w Świnoujściu (powód połączenia PKP). 

Początek wyprawy i zbiórka wszystkich uczestników pod latarnią morską 
w Świnoujściu o godz. 900 (otwarcie latarni), zwiedzanie latarni, ostateczny czas startu 
na trasę o godz. 1000. 

Trasa łącznie ok. 630 km, podzielona na etapy po ok. 100 km (co daje ok. 6 godzin 
jazdy z prędkością 15 km/h dziennie), do wyprawy dołączyć można na dowolnym 
etapie trasy, noclegi pod namiotami lub w kwaterach prywatnych, posiłki we własnym 
zakresie, uczestnicy odpowiadają za przygotowanie rowerów we własnym zakresie 
oraz za zabranie narzędzi i zestawów naprawczych do własnych rowerów (służymy 
pomocą w naprawach ale rowery różnią się budową). 

S t ow ar z ys z e n i e  n i e  p o b i e r a  o p ł a t  z a  u dz i a ł  w  w yp r aw i e .  

                                                           
1 Sprawdź aktualną wersję rajdu na stronie www.rpswiat.pl 
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Koszt wyprawy wynosi ok. 1000 zł i jest wyliczeniem przybliżonym i obejmuje bilety 
wstępu do latarni i innych obiektów, koszty przepraw promowych (5 przepraw), 
noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie wyjazdu – za wszystko uczestnicy płacą 
indywidualnie jednak w niektórych przypadkach działając, jako grupa możemy 
próbować negocjować ceny koszt wyjazdu może więc być inny. 

Pytania szczegółowe pod adresem: artur.ciesielski@rpswiat.pl lub tel. 606367834 

I dzień: 
Początek wyprawy w sobotę 26.05.  
Trasa Świnoujście – Niechorze (ok. 92 km), 

 po drodze wolińskie klify, Rezerwat Żubrów (21 km), latarnia morska – Kikut, 
Kołczewo, Międzywodzie, Dziwnów, Pobierowo, Trzęsacz – ruiny kościoła (84 
km), Rewal, latarnia morska – Niechorze – Muzeum Rybołówstwa (92 km). 

 

II dzień: 
Niechorze – Łazy (ok. 99 km), 

 po drodze za Pogorzelicami objeżdżamy poligon wojskowy, Mrzeżyno, Rogowo, 
Dźwirzyno, Grzybowo, latarnia morska – Kołobrzeg (39 km), Bagicz – lotnisko 
radzieckie, Sianorzęty, Ustronie Morskie, (leśna droga gruntowa) latarnia 
morska – Gąski (70 km), Serbinowo, Chłopy, Mielno, Unieście, Łazy. 
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III dzień: 
Łazy – Rowy (ok. 89 km), 

 po drodze dojeżdżamy jezioro – Bielkowo, Gleźnowo, Bukowo Morskie, Dąbki, 
Żukowo Morskie, Darłowo, Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo, Rusinowo, latarnia 
morska – Jarosławiec, (możliwa opcja przejazdu przez poligon) lub Jezierzany, 
Łącko, Korlino, Królewo, Złakowo, Zielaskie, Duninowo, latarnia morska – 
Ustka, Orzechowo, Poddąbie, Dębina, Rowy. 

 

IV dzień: 
Rowy – Lubiatowo (ok. 89 km) lub Białogóra (109 km), 

 Smołdzino (leśna droga), Łokciowe, Żelazo (leśna droga), Rumsko, Główczyce, 
Charbrowo, Łeba, Nowęcin, Sarbska (leśna droga), Sasino, latarnia morska – 
Stilo, Ciekocino, Stajszewo (leśna droga), Jackowo, Kopalino, Lubiatowo, lub 
dalej Szklana Huta, Białogóra. 
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V dzień: 
Białogóra – Hel (ok. 75 km), 

 Dąbki (szlak nadmorski), Karwińskie Błota, Jastrzębia Góra, latarnia morska – 
Rozewie, latarnia morska – Jastarnia, Władysławowo, latarnia morska – Hel. 

 

VI dzień: 
Hel – Gdańsk – Krynica Morska (ok. 95 km), 

 prom z Helu do Gdańska, opcjonalnie Westerplatte, Sobieszewo, Orliki, 
Komary, Świkno (przeprawa promowa), Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, 
latarnia morska – Krynica Morska. 

VII dzień: 
Krynica Morska – Słupsk, 

 Sztutowo, Nw. Dwór Gdański, SKM do Słupska. 

Pozostawiamy w zapasie dwa dni (sobota, niedziela) w zależności od sytuacji pogodowej 
i kondycyjnej uczestników wyprawy dopuszczamy możliwość korekty planu na bieżąco (skrócenie 
dziennego dystansu lub dłuższa przerwa na zwiedzanie). 


