Nazwa
Trasy
Ścieżka
Rowerowa

Oznakowanie

Przebieg

Krótki Opis

Oznakowanie
tablicami koloru
niebieskiego

ZŁOCIENIEC – CIESZYNO –
CHLEBOWO – TOPORZYK –
ZAJĄCZKOWO – POŁCZYN
ZDRÓJ

27 km w jedną
stronę

Jezioro
Kańsko

Oznakowany
kolorem
zielonym

Dookoła
Jeziora
Siecino

oznakowany
kolorem
niebieskim

CIESZYNO – ZŁOCIENIEC –
J.RAKOWO MAŁE –
J.KAŃSKO – JAROSŁAW
OSADA – ZŁOCIENIEC CIESZYNO
CIESZYNO –
JEZIORO SKĄPE – JEZIORO
CZARNÓWEK – JEZIORO
DŁUSKO – ZŁOCIENIEC –
GRONOWO – OSTROWICE –
SZCZYTNIK –
SZCZYCIENKO – JEZIORO
SIECINO – SŁOWIANKI –
CHLEBOWO – CIESZYNO

Ścieżka rowerowa wykonana na bazie
nieczynnego torowiska, oznakowana
tablicami koloru niebieskiego.
Przebiega przez najbardziej
malownicze tereny Drawskiego Parku
Krajobrazowego. Trasa przecina wiele
leśnych dróg, z których można dotrzeć
w ciekawe, urokliwe zakątki. Ścieżka
ma asfaltową nawierzchnię, co kilka
km SA ławki a przy punktach
widokowych znajdują się miejsca do
odpoczynku – zadaszone ławy, stoły,
miejsca na ognisko.
Dojazd Ścieżką Rowerową do
początku trasy, przy rynku w
Złocieńcu. Łatwa trasa z ładnym
punktem widokowym nad j.Kańsko.
Trasa biegnie skrajem DRAWSKIEGO
PARKU KRAJOBRAZOWEGO,
Poprzez liczne malownicze dolinki i
fantastycznie wypiętrzone wzniesienia,
dociera nad brzeg dużego,
niezwykłego urodą jeziora SIECINO.
Wzdłuż szlaku liczne zabytkowe
ryglowe kościoły, pałace, parki, punkty
widokowe, pomniki przyrody. Ostatni
odcinek wiedzie ścieżką przyrodniczą
w pobliżu dwóch rezerwatów przyrody
"JEZIORO CZARNÓWEK" i
"TORFOWISKO NAD JEZIOREM
MORZYSŁAW MAŁY".
Ścieżką rowerową dojeżdżamy 6 km
do Złocieńca gdzie przy rynku zaczyna
się szlak. Na trasie piękne widoki,
malownicze jeziora, punkt widokowy
nad jeziorem Chociebądź Wlk. oraz
pałac w Darkowie.

38,9 km

Góra
Lisicy

Oznakowany
kolorem żółtym

Dolina
Wiązawy

Oznakowany
kolorem
czarnym

Drawa

oznakowany
kolorem
czerwonym

CIESZYNO – ZŁOCIENIEC –
J.MALESZEWO –
DARSKOWO -KOSOBUDY –
J.CHOCIEBĄDŹ WLK.LINOWO – LUBIESZEWO –
SŁAWNO - ZŁOCIENIEC CIESZYNO
CIESZYNO – ZŁOCIENIEC –
OSIEK DRAWSKI –
WIERZCHOWO – WĄSOCZ –
BOBROWO – ZŁOCIENIEC CIESZYNO
CIESZYNO –
GŁĘBOCZEK – BUDÓW –
ZŁOCIENIEC – BOBROWO –
ŻELISŁAWIE – JEZIORO
KALEŃSKIE – SIEMCZYNO–
PIASECZNO – RZEPOWO –
WARNIŁĘG – GRABINEK –
NOWE WOROWO – STARE
WOROWO – CIESZYNO

Ścieżką rowerową dojeżdżamy 6 km
do Złocieńca gdzie przy rynku zaczyna
się szlak. Trasa prowadzi wokół jeziora
Wąsocze. Warte uwagi na trasie:
pałace w Bobrowie i Wąsoczy,
kościółek ryglowy i głaz narzutowy w
Osieku.
Szlak podąża przez wyjątkowo
urozmaicony polodowcowy obszar
pełen wzniesień i pagórków,
rozdzielonych dolinami. Czterokrotnie
przecina nurt najdłuższej rzeki
Pojezierza Drawskiego - DRAWY.
Dociera nad brzeg największego
akwenu Pojezierza Drawskiego JEZIORA DRAWSKO. Biegnie w
pobliżu 10 jezior, przedostając się
przez liczne strumienie i rzeczki
zlewiska DRAWY. Odkrywa ukryte
pośród parkowego drzewostanu dwory

Długość
Trasy

29 km

41 km

60,7 km

Greenway
Naszyjnik
Północy

Oznakowany
kolorem
zielonym

CIESZYNO – ZŁOCIENIECWIERZCHOWO – ŻABINEK KALISZ POM. – BIAŁY
ZDRÓJ
–
DĘBSKO
–
POMIERZYN - KONOTOP –
DRAWSKO POM. – ZAGOZD
– RYDZEWO – DOŁGIE –
OSTROWICE – CHLEBOWO CIESZYNO

i pałace. Napotyka zabytkowe
kościoły, posadowione na
wzniesieniach w otoczeniu
starodrzewia.
Ścieżka rowerowa prowadzi do
Złocieńca, gdzie wjeżdżamy na szlak
Greenway, będący częścią
najdłuższego w Polsce oznakowanego
szlaku Greenway liczącego 870 km.
Na szlaku: liczne zabytki architektury dwory i pałace z otaczającymi je
ogrodami i parkami; zabytkowe
kościoły z czerwonej cegły i ciosanego
kamienia, typowe dla tego regionu;
krajobraz polodowcowy poprzecinany
licznymi jeziorami i rzekami;

131,km

