
 

 

  

 

 
Jednodniowa wycieczka  

rowerowa Starym 
Kolejowym Szlakiem: 
Złocieniec – Połczyn 

Zdrój  

 

 
 

 

Trasa: Złocieniec – Połczyn Zdrój (ok. 30 km) 

 

Fragment trasy rowerowej „Starym Szlakiem Rowerowym”, to propozycja jednodniowej wycieczki 

rowerowej, którą przejedziemy ze Złocieńca do Połczyna Zdroju. Droga rowerowa, którą 

przejedziemy jest jedną z pierwszych tego typu inwestycji w Polsce, a jej początki sięgają lat 90-

tych. Asfalt trzyma się bardzo dobrze i pokonując niewielkie nachylenia możemy podziwiać 

roztaczające się wokół nas widoki na mocno pofalowane tereny okolic Drawskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Wzdłuż linii kolejowej regularnie rozmieszczone są punkty odpoczynku, zwykle w miejscach w 

których niegdyś zatrzymywały się pociągi.  

 

Program wycieczki: 

Godz. 07:00 Zbiórka uczestników w Kołobrzegu, w Koszalinie godz. 07:45 przejazd do Złocieńca.  

Odbiór rowerów – wycieczka rowerowa na trasie ze Złocieńca do Połczyna Zdroju, na trasie postoje 

na odpoczynek i podziwianie widoków Starego Szlaku Kolejowego. W Połczynie Zdroju zakończenie 

wycieczki rowerowej, spacer po uzdrowiskowym Parku Zdrojowym. Czas wolny. Powrót autokarem 

do Kołobrzegu. Zakończenie wycieczki ok. godz. 18:00  

 

 

 

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cena: 169 zł/os. 
 

 

Cena zawiera: 

 Transport uczestników komfortowym autokarem (DVD, barek, klimatyzacja) 

 Transport rowerów 

 Opiekę pilota prowadzącego wycieczkę rowerową 

 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł i OC w życiu 

prywatnym 

 

Dodatkowo płatne: 

- obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – koszt 

od uczestnika: 5 zł  

- opcjonalnie wynajem roweru. Koszt: 45 zł/dzień 

- opcjonalnie obiad (drugie danie z napojem).Koszt 25 zł /os. Należy zgłosić na etapie rezerwacji 

wycieczki. 

 

UWAGI: 

 
Wycieczkę realizujemy przy zgłoszeniu się minimum 30 osób. Transport z Koszalina będzie 
realizowany przy zgłoszeniu min. 5 osób. 
 
Potrzebę wynajęcia roweru na czas wycieczki Klient powinien zgłosić podczas dokonywania 
rezerwacji. Koszt wypożyczenia roweru zostanie ujęty w cenie wycieczki. Organizator 
skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do dobrania optymalnego 
roweru. 
Program dnia jest orientacyjny i elastyczny, w zależności od potrzeb grupy, tempa jazdy, 
czasami pogody. 

 


