
 

1 dzień  

Dworzec PKP Warszawa Centralna godz. * - Dworzec PKP Kołobrzeg *  

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

Poranna zbiórka na Dworcu PKP Warszawa Centralna i ruszamy nad polskie wybrzeże. Kierunek 

północ - Kołobrzeg. W drodze mamy dużo czasu na wspólne zapoznanie się, gry i zabawy oraz 

zapoznanie z regulaminem i zasadami obowiązującymi podczas naszej wyprawy. Po dotarciu na 

miejsce zajmujemy się kwaterunkiem (rozbiciem namiotów) oraz wspólnym przygotowaniem 

pierwszego posiłku. Noc spędzamy na noclegu w Kołobrzegu. 

2 dzień  

Trasa około 45 km Kołobrzeg - Ustronie Morskie - Sarbinowo - Mielno - Łazy    

Drugiego dnia czeka nas sama przyjemność. Bo co może być lepszego niż pokonać ponad 45 km 

ścieżką rowerową bezpośrednio przy wybrzeżu. Już na początku naszej drogi mijamy Ekopark 

Wschodni – cenny obiekt ze względu na walory krajobrazowe i florystyczne. O ile pogoda dopisze (na 

co liczymy), na pewno zamoczymy nogi w Bałtyku. Na naszej trasie mijamy latarnię morską w 

Gąskach - sięga ona wysokości 50,2 metra i jest udostępniona do zwiedzania. Na szczyt latarni 

prowadzą kręte, granitowe schody w liczbie aż 190. Ze szczytu rozciąga się malowniczy widok na 

Morze Bałtyckie. Kolejno mijamy miejscowości nadmorskie Sarbinowo i Mielno. Odtąd do Łaz po obu 

stronach drogi mamy akweny wodne - od północy m. Bałtyckie od południa j. Jamno.  

3 dzień 

Trasa około 50 km: Łazy - Dąbki - Darłowo - Darłówko - Jarosławiec 

Dzisiejsza trasa prowadzi nas brzegiem trzech jezior (Jamno, Bukowno, Kopań), które kiedyś 

stanowiły zatoki morza Bałtyckiego. Na wskutek działalności fal zostały one "oddzielone" od morza. Z 

naszego punktu startowego kierujemy się na miejscowości turystyczne Dąbki i Darłówko. W tej 

ostatniej robimy tuż przy latarni morskiej robimy krótką przerwę, w celu uzupełnienia kalorii czytaj 

lunch. Po odpoczynku ruszamy w kierunku wspomnianego jeziora Kopań i miejscowości Wicie, po 

czym docieramy do Jarosławca.  

4 dzień 

Trasa około 50 km: Jarosławiec - Rowy 



Tego dnia na naszej przeszkodzie stoi jezioro Wicko, które musimy pokonać od południowej części. 

Znajduje się ono na zamkniętym obszarze bazy Morskiego Lotnictwa Wicka. Po okrążeniu jezioro 

ponownie dojeżdżamy nad brzeg morza, skąd kierujemy się na zachód do miejscowości Ustka. Tu 

planujemy dłuższy odpoczynek przed dalszą wyprawą. Po przerwie na posiłek i lody ruszamy do 

naszej dzisiejszej bazy noclegowej w miejscowości Rowy. 

5 dzień 

 Trasa około 45 km: Rowy - Łeba 

Dziś wkraczamy na tereny Słowińskiego Parku Narodowego. Jeden z najtrudniejszych odcinków na 

trasie. Trasa wiedzie wzdłuż jeziora Łebsko. Na jego zachodnim brzegu położony jest nasz kolejny 

punkt noclegowy. 

6 dzień 

Trasa około 10 km: Łeba - Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego 

W naszym programie odwiedzimy znajdujące się ruchome wydmy we wspomnianym parku. Moim 

zdaniem największa atrakcja turystyczna na naszej trasie. Kto jeszcze tam nie był musi koniecznie się 

wybrać. Cały pobyt w parku zajmie nam około 3,5 h. Po powrocie regeneracja sił i spacer nad morze. 

7 dzień 

Trasa około 47 km: Łeba - Dębki 

Dzisiejsza trasa wiedzie Wzdłuż Mierzei Sarbskiej. Koła naszych rowerów kierujemy w stronę latarni 

morskiej Stilo, gdzie planujemy krótki odpoczynek na uzupełnienie straconych kalorii. Po chwili 

wytchnienia i sytym posiłku, jadąc drogą leśną nasz szlak wiedzie do miejscowości Lubiatowo i 

Białogóra. Z tej drugiej miejscowości to już tylko rzut kamieniem do punktu noclegowego w Dębkach. 

Dzisiaj przejechane prawie 50km da nam na pewno nieźle w kość. Dlatego po dotarciu na miejsce i 

spożyciu ciepłego, wspólnie przygotowanego posiłku zanurzymy nasze zmęczone nogi w Bałtyku w 

„ciepłym” Bałtyku. 

8 dzień 

Trasa ok. 23 km: Dębki - Władysławowo  

To najkrótszy odcinek podczas naszej wyprawy, ale wcale nie znaczy, że najlżejszy. Przed samym 

Władysławowem czeka na nas dość dłłłuuuuugggggiiii podjazd o niezbyt przyjemnej nawierzchni. Na 

swojej drodze mijamy Karwię znaną miejscowość wypoczynkową. Stąd pozostaje nam ostatnie 15 km 

do celu. Po drodze miniemy takie miejscowości jak Jastrzębia Góra, Chłapowo i wreszcie dotrzemy na 

nasz punkt noclegowy we Władysławowie. Po dotarciu na miejsce stawiamy nasze namioty oraz 

przygotowujemy posiłek. Wreszcie chwila odpoczynku na wspólne gry i zabawy.  

9 dzień 

Trasa około 45 km: Władysławowo - Gdynia  

Dzisiejsza trasa wiedzie wzdłuż tzw. wzdłuż Pierścienia Zatoki Puckiej. Jest to jedna z piękniejszych i 

ciekawszych tras rowerowych na Pomorzu. Widoki ciężko ująć w słowa. Najlepiej po prostu z nami 

być. Większość trasy biegnie wzdłuż wybrzeża co gwarantuje wspaniałe widoki - oby wiatr wiał w 

plecy. Niestety dziś ostatni wspólny wieczór przy grach i rozmowach. 



10 dzień 

Dworzec Główny PKP Gdynia godz. * 

PKP Warszawa Centralna godz.* 

Dzisiaj ostatnie wspólne śniadanie i ostatnie składanie namiotów. Z campingu mamy dojechać tylko 

na Dworzec Główny w Gdyni. Skąd pociągiem Gdynia Główna - Warszawa Centralna ruszamy w drogę 

do domu. W trakcie podróży na pewno będziemy mogli powspominać ciekawe przygody i wymienić 

się zdjęciami. 

*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 


