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1 dzień 

Dworzec Centralny Warszawa - Szczecin - Lubeka 

Trasa rowerowa ok. 18 km 

Dworzec Główny Lubeka - camping Travemuende 

Poranne spotkanie całej ekipy na dworcu w Warszawie i rozpoczynamy naszą niezapomnianą 

przygodę. W Szczecinie mamy przesiadkę na pociąg do Lubeki. W czasie naszej całodniowej podróży 

będziemy mieli okazję lepiej się poznać, zagrać w wiele ciekawych gier oraz zapoznać się z 

obowiązującymi zasadami podczas naszego bikecampu. Późnym popołudniem docieramy na dworzec 

w Lubece. Stąd mamy do pokonania 18 km do naszego campingu. Po całodziennej podróży przyda 

nam się rozruszać nasze mięśnie. Dziś pierwszy raz postawimy nasze namioty oraz przygotujemy 

wspólną obiadokolację.  

2 dzień 

Trasa rowerowa ok. 40 km 

camping Travemunde - Hohenkirchen 

Po wczorajszej podróży (na pewno odczujemy jej skutki dziś) dość krótki odcinek, bo liczący około 40 

km. Po porannym rozruchu i śniadaniu ruszamy w drogę. Na początku czeka nas przeprawa 

promowa, a później trasa tylko i wyłącznie wzdłuż wybrzeża. Na pewno będzie czym nacieszyć oko. 

3 dzień 

Trasa około 40 km 

Hohenkirchen - Pepelow 

Dziś ponownie 40 km, ale na trasie czeka na nas piękne miasto Wismar. Tutaj spędzimy trochę czasu, 

aby odwiedzić jego najpiękniejsze i najciekawsze miejsca. Warto wspomnieć, że stare miasto Wismaru 
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jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obyśmy zdążyli zobaczyć wszystko i przed 

zmrokiem dotrzeć na nasze miejsce noclegowe. 

4 dzień 

Trasa rowerowa ok. 48 km 

Pepelow - Ferien-Camp Börgerende 

Na trasie dzisiejszego przejazdu mijamy takie miejscowości nadmorskie jak Rerik oraz Kuhlungsborn. 

W upalny dzień na pewno znajdziemy czas na lody oraz schłodzenie naszych nóg w Bałtyku. Dziś 

dotrzemy na nocleg wcześniej, więc może zagramy mecz. Przegrana drużyna robi obiadokolację? 

5 dzień  

Trasa rowerowa ok. 62 km 

Ferien-Camp Börgerende - Neuhaus 

Dziś na naszej trasie Rostok. Wspólnie z grupą podejmiemy decyzję trasy. Czy wybierzemy krótszą 

opcję, czy wydłużymy ją o parę kilometrów, aby przejechać przez „Hohe Dune”, czyli piękne wysokie 

wydmy. Rostok posiada trzeci co do wielkości niemiecki port morski (zaraz po Lubece i Kilonii). Z 

naszej trasy będzie on szczególnie widoczny.  

6 dzień  

Trasa rowerowa 60 km 

Neuhaus - camping Hafen Dabitz 

Po śniadaniu ruszamy w drogę. Przejeżdżamy m.in. przez Wustrow i Ahrenshoop. Ta druga 

miejscowość zwana jest kolonią artystów. Dlaczego? Wszystkiego dowiemy się na miejscu. Nasza 

trasa początkowo wiedzie pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi - Morzem Bałtyckim, a Zatoką 

Saaler (a więc przepiękne widoki). Warto wspomnieć, że dotrzemy dzisiaj do Parku Narodowego 

Vorpommersche Boddenlandschaft (trzeci co wielkości w Niemczech). Park jest znany jako 

największe w Europie miejsce zimowania żurawi - jesienią przylatuje tutaj ponad 30 tys. ptaków. Noc 

spędzimy na urokliwym campingu Hafen Dabitz. 

7 dzień  

Trasa rowerowa ok. 58 km 

camping Hafen Dabitz  - Stralsund - Stahlbrode 

Dziś ponownie około 80 % naszej trasy przejedziemy bezpośrednio nad wybrzeżem. Ciężko opisać to 

piękno dzisiejszej przyrody. Trzeba po prostu z nami pojechać. Odwiedzimy w drodze Stralsund (stare 

miasto, port oraz dla chętnych Oceanarium). Noc spędzimy na campingu skąd odpływają promy na 

Rugię (a może przedłużymy swój pobyt o 7 dni, aby obejrzeć tą wyspę ;)  

8 dzień  

Trasa około 74 km 

Stahlbrode - Zinnowitz  

Wczesna pobudka ponieważ czeka nas dziś ponad 70 km. Po drodze zwiedzimy Greifswald - 

przejdziemy przez port, stare miasto, wstąpimy na pyszne lody, a chętnych zapraszamy na śledzia z 
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cebulą w marmoladzie (tutejszy smakołyk). W miejscowości Lubmin czekan nas przerwa na lunch i 

jak czas pozwoli na zamoczenie nóg w Bałtyku. Dzisiejszy nocleg czeka nas w Zinnowitz. Jednym z 

wielu kurortów wypoczynkowych jakie będziemy mijać jutrzejszego dnia. 

9 dzień  

Trasa około 34 km 

To już ostatni nasz dzień jazdy na rowerach i do pokonania tylko 34 km. Za to mamy dużo okazji na 

przerwy, ponieważ nasza trasa będzie wiodła przez liczne nadmorskie kurorty takie jak Zempin, 

Koserow, Bansin, Heringsdorf (wioska śledzia) oraz Ahlbeck. Naszą wyprawę kończymy w 

Świnoujściu. Za nami tysiące niesamowitych przygód i wspomnień oraz blisko 500 km. 

10 dzień  

Dworzec PKP Świnoujście - Dworzec Centralny Warszawa  

 

 

Dokładne godziny powrotu z wyprawy rowerowej zostaną podane po ustaleniu rozkładu jazdy 

przez PKP. 

 

 

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


