
 

1 dzień 

Dw. PKP Warszawa Centralna godz. * - Dw. PKP Szczecin * - Dw. Stralsund (Niemcy)  

Nocleg: Sund Camp Altefähr 

Poranna zbiórka na Dworcu PKP Warszawa Centralna i ruszamy w drogę na podbój wyspy Rugii. 

Podczas naszej podróży czekają nas dwie przesiadki. Pierwsza po dotarciu do Szczecina, druga 

natomiast już po stronie niemieckiej w miejscowości Pasewalk. W drodze mamy sporo czasu na 

poznanie się, wspólne gry integracyjne oraz omówienie regulaminów, obowiązków oraz zasad 

panujących podczas wyprawy rowerowej. Po dotarciu do Stralsundu czekam nas jeszcze około 15 

km do przejechania rowerami do naszego campingu. W drodze robimy zakupy w celu 

przygotowania wspólnego, ciepłego posiłku. Pierwszą noc spędzamy na noclegu w pobliżu 

miejscowości Stralsund (DE) Sund Camp Altefähr 

*godziny odjazdów zostaną podane po ustaleniu rozkładu jazdy pociągów przez PKP. 

2 dzień 

Trasa: około 25 km: Sund Camp Altefähr - Stralsund - Sund Camp Altefähr 

Nocleg: Sund Camp Altefähr 



 

Po wyczerpującej podróży poprzedniego dnia, dziś wsiadamy na rowery (bez ekwipunku) i udajemy 

się do miejscowości Stralsund. Naszym celem jest zwiedzenie miasta wraz z jego portem i starym 

miastem. Następnie z grupą udajemy się do miejscowego Oceanarium - największe w tej części 

Europy. W trakcie powrotu do campingu zakupujemy artykuły na obiadokolację i po powrocie 

wspólnie ją przygotowujemy. Wieczór zostawiamy sobie na wspólne gry i przygotowanie 

dokładnego planu 3 dnia rajdu. 

3 dzień 

Trasa: około 45km: Sund Camp Altefähr - Ginst - camping "Am Schaproder Bodden" 

Nocleg: camping "Am Schaproder Bodden" 

 

Dzisiejszym celem naszej podróży jest miejscowość Schaprode - turystyczne miasto, z którego 

odchodzą promy na Hiddensee. W pierwszej kolejności kierujemy się na Rambin, a następnie na 

Ginst. Nasza droga wiedzie stale wybrzeżem. Z Ginst obieramy kierunek już bezpośrednio do 

Schaprode. Ta część trasy prowadzi drogą samochodową (około 7km), więc trzeba zachować 

większą ostrożność. Należy pamiętać o wysokiej kulturze mieszkańców, którzy zachowują 

bezpieczeństwo podczas wymijania rowerzystów. 

4 dzień 

Trasa około 45 km: camping "Am Schaproder Bodden„ - Wittower - Wiek -Putgarten - 

Campingplatz am Wasser 

Nocleg: Campingplatz am Wasser 

Dzisiaj zdobywamy północną część wyspy. Z naszego campingu "Am Schaproder Bodden„  

kierujemy stale się wybrzeżem  na północ wybrzeżem  do miejscowości Wittower, gdzie czeka nas 

odprawa promowa. Po około 30 min. odpoczynku ruszamy 

 

w dalszą drogę. Dziś dojedziemy do najbardziej wysuniętego na północ miejsca w Niemczech - 

przylądek Cap Arkona. Tu roztaczają się zapierające widoki na morze Bałtyckie. Ale najpierw 

przejdziemy przez „bajkowy las”, który oczaruje nas swoim wyglądem. Z przylądka Cap Arkona, 

pozostaje już tylko kilka kilometrów z górki do naszego campingu. 

5 dzień 

Trasa około 37km: Campingplatz am Wasser - Glowe - Jasmund Park - Naturerlebniscamp Rügen 

Nocleg: Naturerlebniscamp Rügen 

Dziś udajemy się w miejsce, gdzie widoki zapierają dech w piersiach (Park Narodowy Jasmund). Z 

naszego miejsca noclegowego przesmykiem pomiędzy zatokami kierujemy się do miejscowość 

Glowe, a następnie do wspomnianego Parku. Charakteryzują go rosnące tam prastare lasy bukowe 

oraz przepiękne kredowe klify stromo opadające do morza. Od miejscowości Glowe nasza droga 

biegnie gęstym lasem. W parku narodowym spędzamy około 3h i stamtąd kierujemy się do naszego  



kolejnego punktu noclegowego Naturerlebniscamp Rügen. Tutaj spędzimy nasze 3 kolejne noce, a 

każdego dnia rowerami już bez ekwipunku będziemy zwiedzać okoliczne atrakcje. Uwaga - tego 

dnia mamy dużo podjazdów. 

6 dzień 

Trasa około 16 km: Naturerlebniscamp Rügen - Sassnitz - Naturerlebniscamp Rügen 

Nocleg: Naturerlebniscamp Rügen 

6 dnia naszej podróży zmniejszymy liczbę kilometrów do przejechania.  Zwiedzimy pobliskie klify 

oraz miasto Sassnitz. Po powrocie nauczymy się orientacji w terenie i posługiwania się mapą, co 

zrobić jak zgubimy się w lesie oraz podstawowego serwisu rowerowego. 

7 dzień 

Trasa około 44 km: Naturerlebniscamp Rügen - Ralswiek - Sassnitz - 

Naturerlebniscamp Rügen 

Nocleg: Naturerlebniscamp Rügen 

Dzisiejszego dnia odwiedzimy miejscowość Ralswiek, który słynie z festiwalu Stortebecker - 

przedstawienie, którego scenografię stanowi  zatoka oraz statki na niej ustawione. Tego dnia 

pokonamy 44 km. Frajdy będzie co nie miara. Liczne zjazdy i podjazdy, a przy tym niesamowite 

widoki. 

8 dzień 

Trasa około 43km: Naturerlebniscamp Rügen - Prora - Binz - Sellin - Baabe - Gohren - Thiessow 

Nocleg: campingplatz Thiessow 

Z naszego punktu noclegowego kierujemy się na miejscowość Prora. Małe miasteczko turystyczne, 

którego głównym czynnikiem przyciągającym jest hotel o długości 3km (obecnie w części 

zniszczony). Pomysł niejakiego Hitlera na obowiązkowy i tani wypoczynek dla każdego Niemca. 

Jednorazowo przebywało tam 30.000 turystów. Następnie ruszamy na południe do 

najsłynniejszych obecnie kurortów Rugi,                  a mianowicie Sellin, Baabe, Gohren. 

Miejscowości rozdzielają piękne lasy świerkowe, a w nich przygotowane dla nas trasy rowerowe. 

Stąd już rzut kamieniem do naszego punktu noclegowego. 

9 dzień 

Trasa 65km: campingplatz Thiessow - Naturcamping Rügen-Pritzwald 

Nocleg: Naturcamping Rügen-Pritzwald 

Dziś długi odcinek do pokonania - 65 km. Oby wiatr wiał nam w plecy. Odwiedzimy południową 

część wyspy. Musimy wrócić do Babee, następnie do Gross Stresow, a stąd drogą wiodącą przy 

wybrzeżu do Moglitz. Wreszcie docieramy do Lauterbach. Piękne miasto portowe, gdzie można 

zatrzymać się na krótki odpoczynek. Tu możemy przesiąść się do historycznej kolejki i dojechać 

nią, aż do turystycznej miejscowości Baabe. Kolejne miasta na naszej drodze to Neuendorf, 

Neukamp, Puddemin (z urokliwą zatoką). Opis tego, co widzimy  po drodze oraz zdjęcia nie są w 



stanie ukazać piękna tutejszego terenu. Po dotarciu na miejsce noclegowe, stawiamy namioty i 

szykujemy obiadokolację.  

10 dzień 

Trasa około 30 km: Naturcamping Rügen-Pritzwald - Sund Camp Altefähr 

Nocleg: Sund Camp Altefähr 

Dzisiaj tylko 30 km odcinek drogi. Dojeżdżamy do naszego pierwszego campingu na naszej trasie 

Sund Camp Altefähr. Zrobiliśmy ponad 300 km koło wokół tej pięknej wyspy. Jutro czeka nas 

droga powrotna pociągiem. Po posiłku udamy się na przepiękną plażę, gdzie sprawdzimy swoje 

umiejętności podczas gry w piłkę siatkową, a następnie obejrzymy piękny zachód słońca. 

11 dzień 

Dw. kolejowy Stralsund* - Dw. PKP Szczecin* - Dw. PKP Warszawa Centralna 

Wczesna pobudka w celu przygotowania śniadania oraz spakowania naszego ekwipunku i dotarcia 

na dworzec kolejowy w Stralsund. W Szczecinie przesiadka na pociąg relacji PKP Szczecin Główny - 

Warszawa Centralna PKP. 

 

*godziny odjazdów zostaną podane po ustaleniu rozkładu jazdy pociągów przez PKP. 

 

Przedstawiony program wyprawy jest programem orientacyjnym i może ulec zmianie w przypadku czynników 

niezależnych od organizatora 

 

 

 

 

 

 


