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Szlaki turystyczne
Mapa Szlaków Turystycznych Góry Chełmskiej

[1]

[2]Turystyka

piesza
Szlaki piesze w okolicy Koszalina [2]

[2]1.

Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego [3] (czerwony) - dł. 25 km: Góra Chełmska - Maszkowo Lubiatowo -Rosnowo - Kurozwęcz. Szlak poświęcony pierwszemu w mieście przewodnikowi
turystycznemu. Prowadzi przez kompleks Góry Chełmskiej, na całej długości przez tereny leśne. Szlak
jest dobrze przejezdny rowerem.
2. Szlak 'Porwanego Księcia' [4] (niebieski) - dł. 12 km: Koszalin - Sianów - Góra Chełmska. Nazwa
szlaku pochodzi od historycznego zdarzenia z roku 1480 związanego z porwaniem księcia Bogusława
X przez koszalinian. Przebiega przez tereny leśne Góry Chełmskiej. Szlak trudno przejezdny rowerem.
3. Velo Baltica (R-10) [5], (czerwony) dł. 39 km: Pleśna - Gąski Latarnia -Sarbinowo - Chłopy - Mielno Unieście - Łazy - Dąbki. Jest to część szlaku międzynarodowego. Przebiega wzdłuż pasa nadmorskich
wydm i jezior przybrzeżnych oraz plażami Bałtyku.
4. Szlak 'Kamieni Granicznych' [6] (zielony) dł. 12 km: Lubiatowo - jez. Policko - Bonin. Nazwa szlaku
wywodzi się z faktu, że na trasie znajdują się kamienie graniczne z wyrytymi znakami właścicieli ziem
należących do klasztoru i ziem należących do miasta. Szlak nie jest przejezdny dla rowerów.
5. Szlak Doliny Radwi im.Tadeusza Brzezińskiego [7] (zielony) dł. 35 km: Mostowo - Cybulino Wietrzno-Polanów (Święta Góra). Szlak prowadzi wzdłuż rzeki Radew. Ze względu na malownicze
tereny zarówno dolina Radwi, jak i okolice Polanowa zostały uznane za strefy chronionego krajobrazu.
Szlak jest trudno dostępny dla rowerów.
6. Szlak 'Pętla Tatrzańska' [8] (żółty) - dł. 15 km: Góra Chełmska - do szosy Koszalin - Polanów - Góra
Chełmska. Nazwa wywodzi się od tego, iż szlak przebiega przez tereny Góry Chełmskiej do złudzenia
przypominające dolny regiel tatrzański. Szlak nie jest przejezdny rowerem.
7. Szlak im. Jana Pawła II [9] - Szlak upamiętniający pielgrzymkę papieża Jana Pawła II w 1991 roku.
Trasa: Góra Chełmska - Maszkowo - Węgorzewo Koszalińskie - Szczeglino - Kościernica - Nacław - Aleja
Bukowa - Jacinki - Święta Góra Polanowska. Trasa szlaku powstała w oparciu o średniowieczny trakt
łączący dwa miasta - Koszalin i Polanów oraz położone obok nich dwie Święte Góry - Chełmską koło
Koszalina i Świętą koło Polanowa.
8. Trzy trasy rekreacyjn [10]e wynikające z opracowania Koncepcji zagospodarowania terenów Góry
Chełmskiej – trasy błękitna, limonkowa, pomarańczowa.
9. Szlak Św. Jakuba [11] - szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w
północno-zachodniej Hiszpanii. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem
pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. www.mapa.re-create.pl [12]

Komisja Turystyki Pieszej działająca przy Oddziale PTTK: http://koszalin.pttk.pl. [13]
Turystyka rowerowa

Szlaki rowerowe w okolicy Koszalina
1. Bike the Baltic [14] - szlak rowerowy składa się z trzech części: szwedzkiej (Skania), duńskiej
(Bornholm) i polskiej (Pomorze Środkowe). W każdym z tych krajów są trzy etapy (czyli razem
dziewięć), które tworzą wspólną całość,
2. Szlak Jamneński [15] – trasa: Mielno - Strzeżenice - Dobiesławiec - Mścice - Łabusz - Osieki. Okrąża
on jezioro Jamno od strony południowej. Na trasie mijamy zespół dworsko-parkowy w Mścicach,
elektrownie wodną w Jamnie położoną na rzece Dzierżęcince oraz zabytkowy kościół (Jamno). Dalszą
jazdę wokół jeziora możemy kontynuować między narodowym szlakiem Velo Baltica (R-10) w kierunku
nadmorskiej miejscowości Łazy.
3. Tychowski Trakt [16]- Trasa: Koszalin – Niekłonice – Świeszyno – Rosnowo – Pobądz – Tyczewo Tychowo. szlak ten na terenie nadleśnictwa przebiega przez lasy iglaste z przewagą sosny. Za
miejscowością Tyczewo warto zboczyć ze szlaku (jadąc drogą asfaltową w kierunku Tychowa) i
odwiedzić zbiorniki wodne zlokalizowane na prawym dopływie rzeki Leszczynki. Należy tu nadmienić
że stawy te istniały już w okresie przedwojennym i zostały na przełomie roku 2010/2011
zrewitalizowane przez Nadleśnictwo Tychowo
4. Trakt Rybogryfa
Dzierżęcino

[17]

- trasa: Koszalin (podnóże Góry Chełmskiej) - Kłos - Wegorzewo - Policko –

3. Szlak Gotów [18] (zielony) – dł. 20 km Nazwa wywodzi się od Rezerwatu Archeologicznego
„Kamienne Kręgi”. Jest to miejsce kultu i pochówku dawnych osadników pochodzących ze
Skandynawii. Lubiatowo – Wyszebórz – Wyszewo – Mostowo – Rezerwat „Kamienne Kręgi”
4. Droga Rowerowa do Mielna [19] (nie oznakowana - 12 km) - Najstarsza w Polsce droga rowerowa,
prowadząca prawym poboczem dróg, na dawnym torowisku przedwojennej linii tramwajowej.
Najdogodniejszy dojazd na mieleńskie plaże, połączony z siecią dróg rowerowych na terenie
Koszalina. Trasa wiedzie skrajem pięknego lasu bukowego.
5. "Stary Kolejowy Szlak" [20] - Trasa łącząca wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem i Wałczem - ma dwie
odnogi w północnej części województwa, które zbiegają się w Białogardzie. Jedna prowadzi z Mielna
drogą rowerową przez Koszalin; natomiast druga bierze swój początek w Kołobrzegu i w większości
biegnie po nasypie dawnej linii kolejowej przez Gościno i Karlino
6. Velo Baltica (R-10) [5], (czerwony) dł. 45 km Szlak przebiega pasem nadmorskim oraz południową
stroną Jez. Jamno. Pleśna - Gąski Latarnia -Sarbinowo - Chłopy - Mielno – Strzeżenice – Dobiesławiec –
Mścice – Jamno – Łabusz – Osieki – Rzepkowo– Iwięcino – Bielkowo
7. Szlak „Trasa Słoneczna” [21] (czerwony) dł. 52 km Trasa prowadzi przez zaciszne tereny leśne.
Manowo – Niedalino – Zacisze – Manowo
8. Szlak Pałaców [22] (niebieski) dł. 75 km Trasa przebiega obok kilku pałaców, w pobliżu XIXwiecznych elektrowni wodnych, atrakcją jest latarnia morska w Gąskach. Mostowo – Rosnowo –
Niedalino– Strzekęcino – Golica – Bardzlino – Nosowo – Parsowo– Warnino – Wierzchomino – Dobrzyca
– Borkowice – Śmiechów – Gąski Latarnia

9. Szlak łącznikowy (zielony) - dł. 13 km Szlak wiedzie w kierunku Jez. Parnowskiego. Po drodze
miejsca z widokiem na miasto Koszalin. Koszalin ul. BOWiD – Stare Bielice – Cieszyn – Chłopy –
Parnowo – Popowo – Wierzchomino
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