
 

1 dzień 

Nocleg Stralsund * 

*godzina i  miejsce spotkania zostaną podane na 3 tygodnie przed rozpoczęciem wyprawy 

Spotkanie w Stralsundzie • kwaterunek • kolacja • wieczorne spotkanie w celu omówienia trasy na 

kolejne dni. 

2 dzień 

Trasa: około 53 km: Stralsund - Altefähr - Ginst - Schaproder 

Dzisiejszym celem naszej podróży słynące z tego, iż odchodzą stąd promy na wyspę Hiddensee. Aby 

wkroczyć na wyspę Rugię (największą należącą do Niemiec) musimy w  pierwszej kolejności pokonać 

najdłuższy most jaki się znajduje u naszych zachodnich sąsiadów. Tuż za mostem wjeżdżamy do 

wioski Altefähr, z której roztacza się cudowny widok na Stralsund (szczególnie wieczorową porą). 

Następnie nasze koła kierujemy na Rambin i Ginst. Nasza droga wiedzie stale wybrzeżem, aleją drzew 



owocowych. Z Ginst obieramy kierunek już bezpośrednio do Schaprode. Ta część trasy prowadzi 

drogą samochodową (około 4 km), więc trzeba zachować większą ostrożność. 

3 dzień 

Trasa około 44 km: Schaproder - Wittower - Wiek - Putgarten - Juliusruh 

Dzisiaj zdobywamy północną część wyspy. Z naszego miejsca noclegowego kierujemy się stale 

wybrzeżem  na do miejscowości Wittower, gdzie czeka nas odprawa promowa. Po około 20 min. 

odpoczynku ruszamy w dalszą drogę. Dziś dojedziemy do najbardziej wysuniętego na północ miejsca 

w Niemczech - przylądek Cap Arkona. To tu roztaczają się zapierające widoki na morze Bałtyckie. W 

między czasie przejdziemy przez „bajkowy las”, który oczaruje nas swoim wyglądem. Stąd już 

niedaleka droga do wspomnianego przylądka i znajdującej się na nim latarni morskiej oraz do 

urokliwej miejscowości Vitt - piękna, stara wioska rybacka, która do dziś zachowała swój charakter. 

4 dzień 

Trasa około 41 km: Juliusruh - Glowe - Jasmund Park - Sassnitz 

 

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 lasy bukowe oraz przepiękne 

kredowe klify stromo opadające do morza. Wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia 

Königsstuhl, czyli królewskiego krzesła - klifu o wysokości 118 m. Od miejscowości Glowe nasza droga 

biegnie gęstym lasem. W parku narodowym spędzamy około 2h i stamtąd kierujemy się do naszego 

kolejnego punktu noclegowego zlokalizowanego w miejscowości Sassnitz (największe miasto portowe 

na wyspie). W drodze powrotnej zwiedzimy kolejne klify oraz  pospacerujemy po pięknym bukowym 

lesie. 

5 dzień 

Trasa około 40 km: Sassnitz  - Ralswiek - Sassnitz 

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

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

pokonamy 40 km. Frajdy będzie co nie miara. Liczne zjazdy i podjazdy, a przy tym niesamowite 

widoki. 

6 dzień 

Trasa około 41 km: Sassnitz - Prora - Binz - Sellin - Baabe - Gohren - Thiessow 

 

Z naszego punktu noclegowego kierujemy się na południe do miejscowość Prora. Małe miasteczko 

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

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

Jednorazowo przebywało tam 30.000 turystów. Tutaj jest również możliwość wspięcia się punkt 

widokowy Baumwipfelpfad - taras widokowy, z którego roztacza się niesamowity widok na wyspę oraz 

Morze Bałtyckie. Następnie ruszamy na południe do najsłynniejszych obecnie kurortów Rugi, a 



mianowicie Sellin, Baabe, Gohren - wyróżniają się one swoją charakterystyczną architekturą 

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

rowerowe. 

7 dzień 

Trasa 67 km: Thiessow - Stralsund 

Dziś długi odcinek do pokonania - 67 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 (jest również możliwość skrócenia drogi i przepłynięcie kanału na 6 osobowym „promie”). 

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). Zawsze powtarzam - ppis tego, co widzimy  po drodze oraz zdjęcia nie są w stanie ukazać 

piękna tutejszego terenu.  

8 dzień 

Śniadanie • powrót 

 

Trasa wyprawy jest trasą przykładową i może ulec zmianie w przypadku czynników niezależnych 

od organizatora. 

 


