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Kołbaskowo

SZLaK ŻegLarSKi
ZachODniOPOMOrSKi
ycZnych
– SieĆ POrtóW tUrySt
O
POMOrZa ZachODnieg

 przystanie turystyczne
i realizowanymi
Gryfino
Widuchowa

objęte inwestycjam
w ramach Projektu
turystyczne
 pozostałe przystanie

Informacja o inwestycji
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to kompleksowy ponadregionalny produkt turystyczny
tworzony na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
Inwestycje realizowane w ramach Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów
turystycznych Pomorza Zachodniego” przy udziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, obejmują:
• modernizację Przystani Jachtowej Stowarzyszenia Euro Jacht Klub Pogoń
przy ul. Przestrzennej w Szczecinie,
• modernizację Przystani Jachtowej Jacht Klubu Akademickiego Związku
Sportowego Szczecin przy ul. Przestrzennej w Szczecinie,
• budowę Portu Jachtowego Szczecin na Wyspie Grodzkiej
(inwestycja Gminy Miasto Szczecin),
• budowę Portu Jachtowego w Wapnicy (inwestycja Gminy Międzyzdroje),
• budowę Basenu Jachtowego w Wolinie (inwestycja Gminy Wolin),
• budowę Portu Jachtowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(inwestycja Gminy Kamień Pomorski),
• budowę Portu Jachtowego wraz z modernizacją Przystani Sezonowej
przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie (inwestycja Gminy Dziwnów),
• modernizację Portu Jachtowego w Kołobrzegu (inwestycja Zarządu Portu
Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.),

• budowę Przystani Jachtowej w Basenie Rybackim w Darłowie
(inwestycja Miasta Darłowo),
• budowę Przystani Jachtowej w Nowym Warpnie,
• modernizację i przebudowę Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży.
Łączna wartość inwestycji w Projekcie, którego Liderem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, wynosi ponad 90 mln zł, dotacja udzielona w ramach POIG
to 35,28 mln zł.
Porty i przystanie Szlaku położone są w miejscach o wyjątkowych walorach przyrodniczych.
Na trasie Szlaku znajdują się również wyjątkowe zabytki historyczno-kulturowe. Przygraniczne położenie regionu oraz transgraniczność Zalewu Szczecińskiego zdecydowanie podwyższają rangę Szlaku, nadając mu charakter euroregionalnego obszaru turystyki wodnej.
Szczególny potencjał stanowi powiązanie możliwości licznych żeglarskich wędrówek drogami
wodnymi śródlądowymi i morskimi (kanał Odra – Havela, Odra, Jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, cieśniny Piana, Świna, Dziwna) z żeglugą po otwartym morzu – wzdłuż
wybrzeża Bałtyku. Tworzy to unikalną przestrzeń swobody żeglugi, co powoduje, że Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jest jedynym tego rodzaju szlakiem w Europie.
W ramach Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski otwarto już Marinę Kamień Pomorski
zapewniającą 240 miejsc postojowych, Basen Jachtowy w Wolinie, Port Jachtowy w Wapnicy
(Gmina Międzyzdroje), Port i Przystań Sezonową w Dziwnowie oraz Przystań w Basenie
Rybackim w Darłowie.
Ponadto rozbudowano i zmodernizowano przystanie jachtowe SEJK Pogoń i JK AZS w Szczecinie oraz Port Jachtowy w Kołobrzegu. W trakcie realizacji są prace związane z budową Portu
Jachtowego Szczecin na Wyspie Grodzkiej. Rozpoczęto również realizację inwestycji w Nowym
Warpnie oraz modernizację Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży.
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski niesie ze sobą ogromny potencjał rozwojowy. Spójne
wykorzystanie zasobów powstałych w ramach rozbudowy zachodniopomorskich portów
i przystani, obecnego potencjału gospodarczego firm oraz istniejącej oferty szkoleniowej,
stworzy warunki do wszechstronnego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego regionu
Pomorza Zachodniego.
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Informacja o otoczeniu projektu
Województwo zachodniopomorskie to jeden
z najbardziej atrakcyjnych regionów w Europie.
Na Pomorzu Zachodnim są doskonałe warunki do
uprawiania sportów wodnych, które stają się coraz
bardziej popularne – windsurfingu i kitesurfingu,
ale również do żeglowania morskiego na większych
jednostkach. Region jest również mekką dla wędkarzy i kajakarzy. Rzeki oraz jeziora są nie tylko niezwykle malownicze, ale również zasobne w wiele
gatunków ryb. Nad jeziorami i rzekami gnieżdżą
się ptaki wodne i błotne, m.in.: kurki wodne, łabędzie wodne i krzykliwe, perkozy, czaple, żurawie
czy też bieliki.
Na miłośników spokojnego wypoczynku czekają
liczne gospodarstwa agroturystyczne, campingi
oraz hotele i ośrodki wypoczynkowe. Turystom oferują wiele atrakcji, m.in.: jazdę konną, nordic walking,
wycieczki rowerowe a przede wszystkim delektowanie się, jeszcze nieskażoną przez działalność
człowieka, imponującą przyrodą.
Chcąc wykorzystać ten wyjątkowy potencjał,
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna wraz z Partnerami realizuje Projekt
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów
turystycznych Pomorza Zachodniego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007–2013 Działanie 6.4. Projekt obejmuje budowę
i kompleksową modernizację przystani i portów
żeglarskich. Są one zlokalizowane nad Odrą, jeziorami – Dąbie i Wicko Wielkie, zalewami – Szczecińskim i Kamieńskim oraz wzdłuż wybrzeża Morza
Bałtyckiego. Są tu unikalne zarówno w skali polskiej, jak i europejskiej warunki do żeglowania,
można szkolić swoje umiejętność, pływając po
akwenach mniej lub bardziej wymagających.
Porty i przystanie jachtowe tworzone w ramach
Projektu są niezwykle nowoczesnymi obiektami,
w których standardem jest dobrze zorganizowany
dostęp do prądu, wody, sanitariatów. Odległość
między nimi nie przekracza kilku godzin żeglugi,
więc w każdej chwili można schronić się do portu.
Dzięki niewielkim odległościom żeglowanie staje
się bezpieczne dla mniej doświadczonych wodniaków i osób pływających z dziećmi.
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski daje możliwość
pływania aż od Berlina, przez Zalew Szczeciński do
Bałtyku, a dalej gdzie wiatr poniesie… Drogi wodne
są, poprzez Odrę, skomunikowane również z Wielką
Pętlą Wielkopolski. To wszystko tworzy unikatowy
produkt turystyczny, z którego korzysta coraz więcej żeglarzy.
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POrt jachtOWy (I etap w budowie do 2014 r.)
www
współrzędne
liczba miejsc
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie

szczecin.eu
53°25̒49̒̒n, 14˚34̒23̒̒e
80/40 goście
6,8 m
3,0–6,0 m
silnik

6

dostępne

• WC
• prysznic
• woda pitna
• internet
• prąd
• parking

do 2 km

• sklep
• lekarz
• apteka
• bankomat

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA
Marina budowana jest na Wyspie Grodzkiej, położonej przy centrum miasta. Tworzony port będzie
jedną z większych i wygodniejszych marin dla
żeglarzy i motorowodniaków przypływających do
Szczecina zarówno z od północy z Bałtyku oraz od
południa wzdłuż szlaku z Berlina.
w pierwszym etapie budowy do końca 2014 roku
niewielki zwodzony most połączy dwie wyspy
– Grodzka i Łasztownia. Dolna część mostu będzie
tarasem spacerowym położonym blisko wody. Na
nim znajdzie się sanitarne zaplecze portu. Przy
obu brzegach rzeki Duńczyca powstaną pływające
pomosty z miejscami cumowniczymi wyposażonymi w wodę i prąd dla około 80 jachtów.
Docelowo całkowicie zmieni się także infrastruktura
wyspy: zostaną wybudowane promenady wśród
wysp zieleni, mały amfiteatr, obiekty gastronomiczne a nawet boiska sportowe. Zgodnie z zamierzeniami powstanie przystanek dla tramwaju wodnego, stacja benzynowa dla jednostek pływających,
mały dźwig oraz slip. Po rozbudowie w marinie ma
cumować 150 jednostek.

J wARtO ZOBACZyć
Z Wyspy Grodzkiej rozciąga się piękny widok na
Wały Chrobrego. To dzisiaj wizytówka miasta
– zespół majestatycznych obiektów i tarasów wybudowanych na pocz. XX w. na terenie dawnego fortu.
Działają tu: Urząd Wojewódzki, Akademia Morska
i Muzeum Narodowe. W niewielkiej odległości od
tego miejsca jest: Zamek Książąt Pomorskich oraz
miejsca narodzin dwóch caryc: Marii Fiodorownymatki carów i carycy Katarzyny II. Piękny widok
na miasto roztacza się z wieży Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba. Kompleksowe zwiedzanie
centrum miasta gwarantuje spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym. Warto również odwiedzić jeden
z kilku szczecińskich parków oraz wybrać się na spacer po Cmentarzu Centralnym, który jest największą nekropolią w Polsce i trzecim co do wielkości
cmentarzem w Europie. Unikatowe założenia przyrodnicze i architektoniczne urzekają spacerowiczów.
Prawdziwą gratką są udostępnione do zwiedzania
szczecińskie podziemia- 2,5 tys. metrów kwadratowych schronów. Eksplorować można dwie trasy
– „II wojna światowa” i „Zimna wojna”.
w czerwcu odbywają się Dni Morza – Sail Szczecin.
Przy nabrzeżu cumują znane żaglowce, które można
zwiedzać, a w tle grają znane zespoły. Mocnym
punktem każdej edycji Dni Morza są imponujące
pokazy fajerwerków. Dla miłośników sztucznych
ogni przygotowano kolejną atrakcję – odbywający
się na początku sierpnia Festiwal Fajerwerków
„PYROMAGIC”, który corocznie przyciąga na Wały
Chrobrego tłumy. Pokazy konkursowe rywalizujących o zwycięstwo, zapierają dech w piersiach.
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PrZyStaŃ jachtOWa jK aZS
adres
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

jacht Klub aZS
Szczecin, ul. Przestrzenna 9
tel. +48 91 461 27 34
jkazs.szn.pl
53°23̒53̒̒n, 14˚37̒32̒̒e
140/30 goście
od 30 zł
2,8 m
1,1–4,0 m
silnik
ląd, hangar
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40

dostępne

do 1 km
do 3 km

• WC
• prąd
• slip
• bar
• szkutnik
• dźwig

• prysznic
• woda pitna
• parking
• pole namiotowe
• mechanik
• czartery

• paliwo
• sklep
• apteka

• gaz
• lekarz
• bankomat
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50 m

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA

J wARtO ZOBACZyć

Przystań Jacht Klubu AZS zlokalizowana jest
w południowej części jeziora Dąbie, w sąsiedztwie
innych marin położonych w tym rejonie. Ze względu
na zatoczkę, w której się znajduje, marina jest osłonięta od silnego wiatru czy też dużego zafalowania.
Postój w niej jest spokojny i bezpieczny.
to jedna z niewielu przystani klubowych w naszym
województwie. Funkcjonuje prawie od 70 lat. Wodniacy mogą tu spotkać legendy szczecińskiego
żeglarstwa.
Akademicka przystań klubowa oferuje żeglarzom
30 miejsc gościnnych, piękny zielony teren, spokojne
miejsce postoju, możliwość grillowania, sanitariaty z prysznicami oraz niepowtarzalną klubową
atmosferę. Jednostki cumuje się tutaj przy stabilnych betonowych pomostach albo przy pomostach
pływających. Wszystkie stanowiska wyposażone
są w przyłącza wodne i energetyczne. Teren przystani jest ogrodzony i dozorowany.
w marinie działa tawerna, w której można zjeść
i odpocząć. Na terenie przystani działa również
zakład żaglomistrzowski i warsztat szkutniczy.
Przystań posiada dźwig do stawiania i kładzenia
masztów. W sąsiedztwie przystani znajdują się
przystanki komunikacji miejskiej.

w północnej części jeziora Dąbie, przy kanale Iński
Nurt łączącym jezioro z Odrą, na dnie leży potężny
wrak – kadłub betonowca „Ulrich Finsterwalder”.
Ten zbombardowany w 1945 r. tankowiec zbudowany z żelbetu, blokował tor wodny na podejściu do
Szczecina. Po wojnie podniesiono go, odholowano
i osadzono na dnie jeziora. Dziś stanowi unikatową
atrakcję turystyczną. Latem odbywają się na nim
koncerty, których można słuchać siedząc na jachcie.
Można do niego podpłynąć kajakiem, jachtem albo
stateczkiem spacerowym, który odpływa z pobliskiej Lubczyny. Pływając po jeziorze Dąbie warto
zobaczyć wyspę Sadlińskie Łąki (zwaną również
wyspą Mętną), na której działała stacja ornitologiczna. Do jesieni 1945 r. pracował w niej słynny
niemiecki ornitolog, ekolog i pacyfista Paul Robien.
Na wyspie jest tablica upamiętniająca przyrodnika
oraz schody jego domu – jedyny element, który
zachował się do naszych czasów.
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Marina POgOŃ
adres
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

Stowarzyszenie euro jachtklub Pogoń
Szczecin, ul. Przestrzenna 3
tel. +48 91 462 46 57, +48 602 808 280
marinapogon.pl
53°24̒00̒̒n, 14˚37̒02̒̒e
150/40 goście
od 40 zł
2,5–3,0 m
1,8–3,0 m
silnik, żagiel
ląd, hangar

REGALICA

10

dostępne

do 4 km

• WC
• pralnia
• prąd
• gaz
• slip
• parking
• sklep
• szkutnik
• czartery

• prysznic
• internet
• paliwo
• woda pitna
• dźwig do 16 t
• pole namiotowe
• bar
• mechanik

• lekarz
• bankomat

• apteka

3

3
25
3

25

50 m

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA

J wARtO ZOBACZyć

Przystań, nazywana również Zieloną Mariną, położona jest u wejścia Regalicy do Jeziora Dąbie. Basen
portowy Pogoni jest duży, tym samym spełnia
warunki do wygodnego manewrowania jednostkami. Ze względu na swoją lokalizację jest całkowicie osłonięty, co ma duże znaczenie w przypadku
silnych północnych wiatrów i prądów.
Obecnie marina jest przebudowywana – liczba
miejsc zostanie powiększona ze 150 do około 280.
Przystań oferuje żeglarzom postój przy pomostach z przyłączami wodno-energetycznymi oraz
sanitariaty. Dużym udogodnieniem są działające
na jej terenie: stacja benzynowa, sklep żeglarski
oraz tawerna.
wodniacy, którzy chcą przezimować swój sprzęt
bądź pozostawić go tu na dłużej, mogą skorzystać
z lądu, hangarów oraz specjalnych boksów. Przy
przenoszeniu jachtu z i do wody pomaga stacjonarny dźwig.
Na terenie otoczonej zielenią mariny można zorganizować imprezy plenerowe i konferencje.

w pobliżu przystani znajduje się pętla komunikacji miejskiej – Basen Górniczy, z której autobusem linii 55 można dojechać do Puszczy Bukowej.
W kompleksie leśnym znajdują się liczne pomniki
przyrody. Wyznaczono tu wiele szlaków, które
pomogą trafić do najciekawszych miejsc. Wchodząc na Wzgórze Akademickie i Czanowskie można
podziwiać imponującą panoramę lewobrzeżnego
Szczecina. Znajdują się tu również dobrze zachowane niemieckie bunkry, które można zwiedzać
wraz z przewodnikiem.
warto zobaczyć Jezioro Szmaragdowe, unikatowy
akwen powstały w wyniku katastrofy w kopalni
kredy Stern, która miała miejsce w 1925 r. Dzięki
złożom węglanu wapnia tafla wody ma piękny,
szmaragdowy odcień.
Marina Pogoń znajduje się niedaleko dzielnicy Szczecina-Dąbie. Warto tu zwiedzić kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Książęcy Pałac Myśliwski
z XVI w., w którym obecnie mieści się biblioteka.
W okresie letnim odbywają się tu koncerty jazzowe,
a nad brzegiem Jeziora Dąbie – Dąbskie Wieczory
Filmowe.
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centraLny OŚrODeK ŻegLarStWa
adres
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

centralny Ośrodek Żeglarstwa
trzebież, ul. rybacka 26
tel. +48 91 312 82 94, +48 535 500 362
coz.com.pl
53°39̒42̒̒n, 14˚31̒02̒̒e
120/80 goście
od 20 zł
4,2–5,0 m
2,5–3,0 m
silnik, żagle
ląd, hangar
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ZALE W SZCZECIŃSKI
49

16

13

22
11

52

dostępne

• WC
• internet
• woda pitna
• dźwig do 30 t
• bar
• szkutnik
• czartery

• prysznic
• prąd
• slip
• parking
• pole namiotowe
• mechanik

• paliwo
• sklep
• lekarz

• gaz
• bankomat
• apteka

36

24
COŻ

37
18

11
42 22
19
15

31
52

53
56
48

31

4
44
29

do 1 km

100 m

29

15
2

32
08
08
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J MARINA
trzebież jest zarówno portem pasażerskim, jak
i rybackim, a do tego znanym ośrodkiem żeglarskim. Port w Trzebieży składa się z dwóch części.
Pierwsza to basen południowy zwany handlowym
i trzy małe baseny dla postoju łodzi rybackich.
Drugą część stanowi basen północny przylegający
do Centralnego Ośrodka Żeglarstwa. Oba baseny
oddziela nabrzeże tranzytowe. W basenie północnym znajduje się betonowy pirs w kształcie litery
T, dzięki czemu COŻ ma dwa baseny jachtowe: „A”
i „B”. Trzebież jest jedynym portem zalewowym,
w którym można przebyć odprawę graniczną i celną.
Odprawy odbywają się w godz. 7.00–21.00. Trzebież
posiada dwa tory podejściowe – od północy i od
południa. Oba oznaczone są pławami, żeglowanie ułatwiają również nabieżniki. W obu basenach
jachtowych może przebywać łącznie 120 jednostek.
Nabrzeża betonowe wyposażono w energię i wodę.
Na terenie ośrodka żeglarskiego znajdują się prysznice, toalety oraz warsztaty remontowe.
w porcie można skorzystać z dźwigu o nośności
do 30t. Trzebież to dobre miejsce do postawienia lub
położenia masztu dla żeglujących na trasie Berlin –
Szczecin – Bałtyk. W marinie funkcjonuje hostel na
50 miejsc noclegowych. Można tu również rozbić
namiot albo zaparkować camperem tuż nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego.
Ośrodek prowadzi szkolenia żeglarskie, motorowodne i manewrowe na jachtach morskich. Nad
Zalewem Szczecińskim obywają się również liczne
regaty.

J wARtO ZOBACZyć
trzebież to miejscowość, której historia sięga X w.
Warto zwiedzić pochodzący z XVIII w. kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym znajduje
się kopia rzeźby rybackiej „Matki Bożej”. W miejscowości zachował się również dom mieszkalny
o konstrukcji ryglowej – rzadko spotykany zabytek.
Jedną z największych atrakcji Trzebieży jest port
rybacki z łodziami i sprzętem do połowu ryb. W porcie można kupić świeżo złowioną albo wędzoną rybę.
W marinie działa również tawerna, z której roztacza
się piękny widok na zalew. Na amatorów grzybobrania czekają bogate w prawdziwki lasy. Aktywni
turyści powinni wybrać się na wycieczkę rowerową
„Szlakiem Puszczy Wkrzańskiej”. Będąc w oddalonych o 13 km od Trzebieży Policach trzeba koniecznie zwiedzić pozostałości po działającej podczas
II wojny światowej fabryce benzyny syntetycznej
– Hydrierwerke Pölitz. Autentyzm ruin budynków
przemysłowych tworzy dziś unikalny na skalę kraju
obszar historyczny.
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NOwE wARPNO

21

PrZyStaŃ jachtOWa

adres
e-mail
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

Przystań jachtowa
nowe Warpno, ul. Słoneczna 23
tel. +48 91 312 99 77, +48 501 290 598
53°43̒10̒̒n, 14˚176̒48̒̒e
8/8 goście

0,5 m
silnik
ląd

14

dostępne

do 1 km

• WC
• prysznic
• woda pitna
• prąd
• slip
• bar
• pole namiotowe

Przystań
jachtowa

09

06
08
JEZIORO NOWOWARPIE

ŃSKIE

20 m

• sklep
• lekarz
• bankomat

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

JJ przystań JACHTOWa I Marina

JJ WARTO ZOBACZYĆ

Przystań jachtowa zlokalizowana na południowym
brzegu półwyspu nowowarpieńskiego przy ul. Słonecznej umożliwi cumowanie 8 sztuk niewielkich
jednostek pływających o długości do 6,0 m i zanurzeniu do 0,50 m oraz slipowania jednostek na ląd
oraz z lądu na wodę. Teren ten pełni funkcję turystyczną dla przypływających żaglówek oraz rekreacyjną i sportową dla wszystkich odwiedzających
to miejsce. Poprzez wyeksponowanie pomostów
dla jednostek pływających, sport wodny jakim jest
żeglarstwo wzbudzi ciekawość oraz chęć wielu osób
do żeglowania. Zaprojektowany pomost cumowniczy pełni funkcję pomocniczą do Mariny obsługującej ruch żeglarski, która znajduję się po drugiej stronie półwyspu, w centrum Nowego Warpna, przy Alei
Żeglarzy. Marina ta położona nad Zalewem Szczecińskim może przyjąć około 60 niedużych jednostek,
które można przycumować w pięciu niewielkich
basenach. Wpłyną tu jachty o zanurzeniu do 1,6 m
natomiast na kei zewnętrznej mogą cumować nieco
większe jednostki. Głębokość w tym miejscu waha
się w granicach 2,2 metra. Keja nie jest wyposażona
w słupki energetyczne i krany z wodą. Warto więc
zabrać ze sobą przedłużacze i węże. Korzystanie
z prądu i wody jest dodatkowo płatne.

Nowe Warpno to miasto, którego nie można zwiedzić przejazdem, ponieważ jest najbardziej wysuniętym na zachód polskim terytorium. Miejscowość
jest położona na półwyspie otoczonym wodami
Zalewu Szczecińskiego, na skraju Puszczy Wkrzańskiej i tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Ta unikatowa lokalizacja tworzy niezwykle klimatyczne
miejsce. W tym jednym z najmniejszych miast
w Polsce warto zwiedzić kościół pw. Wniebowzięcia
NMP. We wnętrzu XV-wiecznej świątyni jest wiele
interesujących elementów. W miasteczku zachowało się kilka zabytkowych budynków mieszkalnych z XVIII i XIX w. Warto również zobaczyć ratusz
o konstrukcji ryglowej z 1697 r., a spacerując po urokliwym miasteczku można zapoznać się ze średniowiecznym układem urbanistycznym. Przez Nowe
Warpno i okolice wytyczono zielony Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego
R-66 oraz czerwony szlak „Puszcza Wkrzańska”.
W okolicy Nowego Warpna są doskonałe warunki
do uprawiania nordic walkingu, kitesurfingu czy
jazdy konnej.
Nowe chodniki, zagospodarowana zieleń, pomnik
rybaka, nowo wybudowana promenada wraz
z wieżą widokową oraz z pomostem spacerowym,
odnowiony rynek miejski – wszystko to tworzy
niepowtarzalny klimat i atrakcyjne miejsce dla
spacerowiczów.
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wOLIN

22

POrt jachtOWy
adres

współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

Bosman Portu – Wolin, ul. niedamira 22
tel. +48 91 326 11 14, UKF kanał 71
Basen jachtowy – Wolin ul. Mostowa
Zarządca Basenu jachtowego – Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wolin, ul. Świerczewskiego 4a
tel. +48 91 326 16 21
53°50̒13̒̒n, 14˚36̒59̒̒e
33/33 goście
od 8 zł
2,0 m
2,0 m
silnik
ląd
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DZIWNA

06
40

53
53

30

dostępne

• prąd
• woda pitna
• parking

35

45
32

do 1 km

• sklep
• bar
• lekarz
• apteka
• bankomat

53
02
67

06

63

ZALEW
SZCZECIŃSKI
100 m

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J PORt jACHtOwy
Spokojny port zlokalizowany jest przy cieśninie
Dziwna, łączącej Zalew Szczeciński z Zalewem
Kamieńskim i Bałtykiem.
Basen ma powierzchnię 1625 metrów kwadratowych
i pomieści ponad 30 niewielkich jednostek, w sumie
żeglarze mają tu do dyspozycji około 230 metrów
nabrzeża, które jest wyposażone w przyłącza wodne
i energetyczne. W sąsiedztwie basenu jachtowego do
maja 2014 roku zrealizowany zostanie nowy budynek
zaplecza socjalno-bytowego dla żeglarzy.
Do Wolina można wpłynąć od północy, od strony
Zalewu Kamieńskiego, lub od południa – od strony
Zalewu Szczecińskiego. Do portu mogą wejść jednostki o maksymalnym zanurzeniu do 2 m. Ruch
jachtów przez Wolin związany jest z koniecznością
pokonania trzech mostów łączących brzegi Dziwny:
obrotowego, drogowego (obwodnica S3), którego
wysokość od lustra wody przy jej średnim stanie
wynosi 12,44 m oraz kolejowego, którego wysokość
wynosi odpowiednio ok. 12,05 m. Żeglarze przypływający do Wolina mogą również cumować przy
nabrzeżach postojowych: przy moście, przy nieczynnym elewatorze zbożowym, północno-zachodnim
oraz przy nabrzeżach lokalnych klubów żeglarskich.
Mają tam do dyspozycji ponad 300 metrów nabrzeża
postojowego, z zielonymi błoniami w tle.

J wARtO ZOBACZyć
wolin to jeden z najstarszych pomorskich grodów, którego początki sięgają VII w. W mieście
jest wiele zabytkowych budynków. W panoramie
miasta dominuje bryła średniowiecznego kościoła
pw. św. Mikołaja. W Muzeum Regionalnym są cenne
zbiory odkryte przez archeologów. Warto wybrać
się również na Wzgórze Wisielców i Młynówkę
– rezerwaty archeologiczne, w których znajdują się
pradawne cmentarzyska. Ciekawy obiekt to także
trzykondygnacyjny wiatrak holenderski z XIX w.
Obowiązkową atrakcją jest, mieszczący się na
wyspie Ostrów Recławski, skansen „Centrum Słowian i Wikingów”. Można tu zobaczyć rekonstrukcję
średniowiecznego Wolina, zapoznać się z dawnym
rzemiosłem, a także wziąć udział w warsztatach
archeologicznych. Od 1993 r. w sierpniu odbywa
się również Festiwal Słowian i Wikingów – jedna
z największych i najbardziej znanych historycznych
imprez plenerowych w Europie.
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wAPNICA

23

GMINA MIĘDZYZDROJE

POrt jachtOWy
adres (Bosmanat)
adres (Siedziba)
e-mail
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

Port jachtowy w Wapnicy, gmina Międzyzdroje
Wapnica – Międzyzdroje, ul. turkusowa 3c
tel. +48 885 514 000
Siedziba Marina Międzyzdroje – Wapnica
Międzyzdroje, ul. cicha 2
tel. +48 91 32 81 154 wew. 21
marina.wapnica@miedzyzdroje.pl
marina.wapnica.miedzyzdroje.pl
53°52̒46̒̒n, 14˚25̒28̒̒e
52/52 goście
od 20 zł
2,0 m
2,5 m
silnik
ląd

18

dostępne

do 1 km
do 7 km

• WC
• pralnia
• prąd
• slip
• pole namiotowe

• prysznic
• internet
• woda pitna
• parking

• sklep
• paliwo
• lekarz
• bankomat

• bar
• gaz
• apteka

11
23
25

24

25

27
29

50 m

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA

J wARtO ZOBACZyć

Malowniczo położony port nad wschodnim brzegiem jeziora Wicko Wielkie. Jezioro jest pozostałością po zatoce w północnej części Zalewu Szczecińskiego. Usytuowana tam marina pomieści 52
jednostki o długości do 12 metrów.
Port jachtowy znajduje się w kanale wolnym od
dużych wiatrów i zafalowań. Płynąc kanałem Starej
Świny można trafić do Świnoujścia. Trzeba pamiętać
jednak o małych głębokościach przejścia. Marina
w Wapnicy jest również doskonałym miejscem dla
kajakarzy.
Znajdują się tutaj pomosty pływające, do których
można cumować dziobem lub rufą. Kanał jest dosyć
wąski, nie ma więc wiele miejsca do manewrowania. Port wyposażony jest w sanitariaty, pralnię,
suszarnię. W pobliżu jest kilka sklepów spożywczych. W okresie letnim w Wapnicy i Lubinie otwartych jest kilka lokali gastronomicznych.
w odległości około 200 metrów od przystani przy
ul. Turkusowej można zobaczyć pomnik przyrody
ponad 500-letni Dąb Prastary.

Niedaleko mariny w Wapnicy znajduje się Jezioro
Turkusowe – jedna z wielu atrakcji Wolińskiego
Parku Narodowego. Akwen powstał w wyniku
zalania wyrobiska kopalni kredy, która działała
tutaj od 1829 r. do lat 50. XX w. Ze względu na
związki wapnia i białe wapienne dno jeziora, woda
ma turkusową barwę, a urokowi miejsca dodają
strome brzegi. Będąc nad jeziorem warto wspiąć
się do punktu widokowego – Piaskowa Góra. Ze
wzniesienia o wys. 53 m. n.p.m. roztacza się unikatowy widok na Wapnicę i Dolinę Trzciągowską.
Natomiast z innego punktu widokowego Wzgórza Zielonka można podziwiać jednocześnie Deltę
Wsteczną Świny, Zalew Szczeciński, jezioro Wicko
Wielkie i Bałtyk. Niedaleko mariny przebiega niebieski szlak turystyczny, przy którym położone jest
stanowisko broni V3. W pobliskich Międzyzdrojach
warto odwiedzić Muzeum Figur Woskowych, przespacerować się po molo i Alei Gwiazd. Deptak
powstał w związku z corocznie odbywającym się
Festiwalem Gwiazd, na który licznie przyjeżdżają
znani polscy artyści. Można również odwiedzić
zagrodę żubrów, zobaczyć zbiory Muzeum Przyrodniczego albo odpocząć na międzyzdrojskiej plaży.
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KAMIEŃ POMORSKI

28

Marina
adres
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

Marina Kamień Pomorski
Kamień Pomorski, al. Mistrzów Żeglarstwa 2
tel. +48 91 382 08 82, +48 661 213 391
marinakamienpomorski.pl
53°58̒24̒̒n, 14˚46̒00̒̒e
240/50 goście
od 20 zł
1,7–3,0 m
2,0 m
silnik
ląd, hangar

20

21
21

dostępne

do 1 km

• WC
• pralnia
• prąd
• slip
• szkutnik
• kawiarnia
• sklep żeglarski

• prysznic
• internet
• woda pitna
• parking
• mechanik
• kuchnia turystyczna
• czartery

• paliwo
• lekarz
• bankomat

• gaz
• apteka
• sklep

21

ZALEW
KAMIEŃSKI

31

24

25

25

100 m

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA

J wARtO ZOBACZyć

jedna z największych i najlepiej wyposażonych marin Pomorza Zachodniego, usytuowana
w malowniczym otoczeniu starego miasta. Dysponuje około 240 miejscami do cumowania. Marina
posiada także basen techniczny, w którym jednostki
pozostają na zimę.
jachty cumuje się przy pomostach pływających,
które są podłączone do punktów poboru wody
i prądu. Co ważne – wstęp na pomosty jest ograniczony tylko do żeglarzy, co zwiększa bezpieczeństwo. Marina wyposażona jest w specjalne miejsce
do odbioru nieczystości z jachtów. Wodniacy mają
do dyspozycji dwa budynki – klubowy i sanitarny.
Sanitariat wyposażony jest między innymi w natryski oraz kuchnię do samodzielnego przygotowywania posiłków. Dostępne są również dwie sale
konferencyjne.
Miejsca do cumowania są osłonięte długim
300-metrowym falochronem. Dzięki wygodnemu
slipowi łatwiej zwodować mniejsze jednostki.
Marina dysponuje również wypożyczalnią sprzętu
pływającego. Z jachtu można więc przesiąść się na
rower wodny albo podziwiać okolice z kajaka.

w Kamieniu warto zwiedzić gotycką katedrę, renesansowy Pałac Biskupi, gotycki ratusz oraz poznać
dawny system obronny miasta. W konkatedrze
imponują nie tylko najpiękniejsze w Polsce barokowe organy, ale także romański portal, liczne
polichromie, chrzcielnica z XIV w i obrazy Łukasza
Cranacha Starszego. Latem w katedrze, w każdy
piątkowy wieczór odbywają się koncerty organowe.
W pochodzącej z XIV w. Bramie Wolińskiej mieści się
Muzeum Kamieni. Wśród eksponatów jest gniazdo
jaj dinozaura kaczodziobego, fragmenty skamieniałych kości prehistorycznych zwierząt oraz kolekcja
minerałów. Na pewno warto wybrać się również na
wycieczkę rowerową na Wyspę Chrząszczewską,
która jest trzecią co do wielkości wyspą w Polsce.
Można tam nie tylko spokojnie odpocząć i podziwiać
malownicze widoki, ale również zobaczyć olbrzymi
Głaz Królewski.
Latem w kamieńskiej marinie odbywają się liczne
imprezy. Sztandarowym wydarzeniem są Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w klasie Optimist. Od wielu lat do Kamienia przypływają także
żeglarze biorący udział w Etapowych Regatach
Turystycznych – to największa i najstarsza tego
typu impreza w Polsce. Zgodnie z tradycją podczas
postoju flotylli jachtów na Zalewie Kamieńskim
rozgrywane są wyścigi o Błękitną Wstęgę Zalewu
Kamieńskiego.

21

DZIwNów
30

adres
współrzędne
liczba miejsc
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

POrt
jachtOWy

PrZyStaŃ
SeZOnOWa

Port jachtowy
Dziwnów, ul. S. Żeromskiego 30
tel. +48 91 327 51 63
54°01̒14̒̒n, 14˚44̒30̒̒e
60 /60 goście
3,5 m
3,5 m
silnik
ląd

Przystań Sezonowa
Dziwnów, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a
tel. +48 91 327 51 63
54°01̒34̒̒n, 14˚46̒03̒̒e
30 /30 goście
3,5 m
2,5–3,5 m
silnik

31

czynna od maja do września

22

PORT JACH TOW Y

35

dostępne

do 1 km

• WC
• pralnia
• prąd
• parking

• prysznic
• internet
• woda pitna

• paliwo
• sklep
• lekarz
• bankomat

• gaz
• bar
• apteka

35
35

35
25

40

25

DZIWNA

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J PORt jACHtOwy
I PRZyStAŃ SEZONOwA
Port jachtowy powstał pomiędzy portem rybackim
a mostem zwodzonym i oparto go na ciekawych
założeniach architektonicznych. Wejście od portu
usytuowane będzie od strony cieśniny Dziwna, ale
jeszcze przed mostem zwodzonym. Akwatorium
mariny jest cofnięte w głąb lądu, przez co nie ma
bezpośredniego oddziaływania wód i prądów cieśniny Dziwna.
Marina jest wyposażona w postumenty do poboru
prądu i wody. Powstał również budynek z zespołem sanitarnym wyposażonym w toalety, prysznice i pralnie. W budynku mieścić się będzie Zarząd
Portu z bosmanatem. Przewidziano także sale konferencyjno-klubową z kawiarnią. Docelowo marina
ma pomieścić około 60 jednostek o maksymalnej
długości 12 metrów. Na żeglarzy latem czeka grill
na zewnątrz, a w chłodne dni kominek wewnątrz
sali klubowej.
w ramach inwestycji powstała również sezonowa
przystań jachtowa wzdłuż bulwaru Wybrzeże
Kościuszkowskie (od strony Zatoki Wrzosowskiej).
Tutaj także można cumować przy pomostach pływających – w sumie miejsca wystarczy dla około
30 jachtów. Przy nabrzeżu stoją postumenty
poboru prądu i wody. Na terenie tej przystani jest
budynek z zespołem sanitarnym wyposażonym
w toalety i prysznice oraz pomieszczenia dla bosmana. Przystań będzie czynna od maja do września.
W obu obiektach nad bezpieczeństwem czuwa system monitoringu wizyjnego.
Ze względu na położenie i otwartość terenu, cumowanie przy przystani sezonowej jest narażone na
silne wiatry i zafalowania. Najmniej dni sztormowych obserwuje się w okresie od maja do września.

J wARtO ZOBACZyć
w Dziwnowie działa ośrodek windsurfingowy,
w którym można wypożyczyć sprzęt oraz nauczyć
się pływania na desce pod okiem instruktora. Gmina
Dziwnów to także doskonałe miejsce dla amatorów wycieczek rowerowych – przebiegają tutaj
wygodne ścieżki. Niewątpliwą atrakcją jest również unikatowy na skalę kraju most zwodzony na
Dziwnie, na którym kręcono jeden z odcinków kultowego serialu „Czterej pancerni i pies”. W mieście
warto zobaczyć Aleję Gwiazd Sportu, czyli repliki
medali najwybitniejszych polskich sportowców.
W lipcu odbywa się Festiwal Gwiazd Sportu, podczas którego można spotkać naszych olimpijczyków. A w pełnym zieleni parku na turystów czekają
miniatury polskich latarni morskich oraz repliki lokomotyw, parowozów, pociągów i dworców. Turyści
powinni wybrać się nie tylko na dziwnowską plażę,
ale też spróbować wyprawy kutrem na dorsze,
w które obfitują wody Bałtyku w tej okolicy. Więcej
informacji dotyczących Gminy Dziwnów na stronie
www.dziwnow.pl
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PRZYS TAŃ SEZONOWA

35
DZIWNA

30

05

KOŁOBRZEG

35

Marina SOLna

Port jachtowy
Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1
tel. +48 785 882 842, UKF kanał 67
marinakolobrzeg.pl
54°10̒48̒̒n, 15˚33̒30̒̒e
100/50 goście
od 20 zł
2,5–3,5 m
2,5–3,5 m
silnik
ląd, hangar

adres
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

24

84

69
57
76

57

37

67

52

25
11

13

42

12

63

BAŁT YK

27

29

58

19

19
62

14

6
58
6
58

dostępne

• WC
• pralnia
• prąd
• gaz
• slip
• mechanik

• prysznic
• internet
• paliwo
• woda pitna
• parking
• czartery

do 1 km

• sklep
• lekarz
• bankomat

• bar
• apteka

59
47
56

36

61 5 8

09

58
51
51

52
46

51
58

47

41

61

28

66
62

57
58

200 m

45

42

35

09

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA
Kołobrzeska marina jest częścią portu morskiego.
Usytuowana jest na Wyspie Solnej pomiędzy Parsętą a kanałem Drzewnym, w miejscu zacisznym
i osłoniętym od silnych wiatrów czy zafalowań.
Port jest położony w wygodnym miejscu, można
do niego wpłynąć od razu z morza.
Przystań jest bardzo nowoczesna. Wodniacy
mają do dyspozycji nowe sanitariaty, pralnię wraz
z suszarnią, sklep żeglarski. Można korzystać również z sali wykładowej oraz miejsca do spotkań dla
żeglarzy. W porcie powstało około 100 stanowisk
do cumowania jednostek. Każde miejsce jest wyposażone w przyłącze elektryczne i wodne. Jachty
można zacumować przy nabrzeżu betonowym albo
przy pomostach pływających. W sezonie dostępny
jest także bezpłatny bezprzewodowy Internet.
Na tablicy ogłoszeń znajdują się przydatne dla
żeglarzy informacje.
Marina jest ogrodzona, oświetlona i monitorowana.
Na najmłodszych żeglarzy czeka plac zabaw.

J wARtO ZOBACZyć
wyjątkową atrakcją portu jest leżący tuż przy
marinie zabytkowy fort obronny z XVIII w. – Reduta
Morast. W Kołobrzegu warto odwiedzić pięcionawową katedrę – jeden z najwspanialszych zabytków gotyku ceglanego w Polsce, a także rynek oraz
Muzeum Oręża Polskiego. Obowiązkowy punkt
wielu wycieczek to wizyta w latarni morskiej i spacer
po molo. Miejscem godnym odwiedzenia jest także
Wyspa Solna, na której od XII w. działały warzelnie
soli. Dziś solanki używa się do zabiegów leczniczych
i do kiszenia ogórków. Kołobrzeg to również polska
stolica SPA i liczne sanatoria. Żądnym wrażeń polecamy Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion, w którym można przejechać się czołgiem T55, samochodami pancernymi i transporterami opancerzonymi.
Aktywni turyści powinni wybrać się na spływy kajakowe Parsętą albo wyprawę wędkarską kutrem po
bałtyckie dorsze. W pobliskim Zieleniewie można,
dzięki działającym tutaj parkom rozrywki, przenieść
się na prawdziwy Dziki Zachód.
W lipcu odbywa się Sunrise Festival, czyli święto
fanów muzyki elektronicznej i klubowej. W sierpniu
warto uczestniczyć w festiwalu muzyki ludowej
„Interfolk”, który od lat łączy kultury, światopoglądy
i pokolenia.
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DARŁOwO

38

PrZyStaŃ jachtOWa
adres
www
współrzędne
liczba miejsc
cena za dzień
głębokość toru
głębokość portu
manewrowanie
zimowanie łodzi

Przystań jachtowa
Darłowo, ul. conrada 27
tel. +48 94 314 51 86, +48 509 462 214
port.darlowo.pl
54°26̒13̒̒n, 16˚23̒14̒̒e
67
od 30 zł
5,5 m
4,0 m
silnik
ląd

26

BAŁTYK

58
56

6

32
54

33

dostępne

• WC
• pralnia
• prąd
• parking

• prysznic
• internet
• woda pitna
• szkutnik

35

44
56

32

34

25

3

6
49

52
56

54

35
53

52
40

35
54

do 1 km

do 3 km

• gaz
• bar
• bankomat
• lekarz
• paliwo

• sklep
• apteka

55
100 m

38

47

ZachODniOPOMOrSKi SZLaK ŻegLarSKi – SieĆ POrtóW tUrySt ycZnych POMOrZa ZachODniegO

J MARINA
Przystań jachtowa jest częścią Portu Morskiego
Darłowo, leżącego około 3 kilometrów wzdłuż
ujścia rzeki Wieprza. Przystań umiejscowiona jest
w Basenie Rybackim portu i mogą tam swobodnie
zawijać jednostki mające do 4 m zanurzenia.
Do dyspozycji żeglarzy są dwa pomosty pływające,
wyposażone we wszystko to, co jest niezbędne
wodniakom, czyli przyłącza wodne i elektryczne.
Plusem cumowania w tej marinie są głębokości.
Goście mogą korzystać z energii elektrycznej, która
jest w cenie postoju, woda płatna zgodnie ze stanem licznika. Natomiast rezydenci cumujący swoje
jachty na stałe, płacą za prąd dodatkowo według
wskazań licznika.

J wARtO ZOBACZyć
Darłowo to prawdziwa perła architektury, niezwykle urokliwe miasto pełne cennych i unikatowych zabytków. Wybierając się na spacer warto
zobaczyć Zamek Książąt Pomorskich. Ten gotycki
zamek z XIV w. jest najlepiej zachowanym obiektem obronnym na Pomorzu, do tego zwieńczony
24-metrową wieżą. Obecnie w zamku mieści się
muzeum, w którym można obejrzeć m.in. eksponaty
przedstawiające historię zamku i regionu, ale również takie osobliwości jak dwugłowe cielę z Janiewic.
Będąc w Darłowie warto zwiedzić Kościół Mariacki,
Kościół pw. św. Gertrudy i zobaczyć Pomnik Rybaka,
który jest symbolem miasta. Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest rozsuwany most łączący
Darłówko Wschodnie z Zachodnim – jedyny na polskim wybrzeżu.
Darłowo oferuje mnóstwo atrakcji nie tylko miłośnikom szerokich piaszczystych plaż. Wieprza
i Grabowa to rzeki idealne do spływów kajakowych.
Miasto jest również stolicą wędkarstwa morskiego
– na pewno niezapomnianym przeżyciem będzie
wyprawa na dorsze. Na turystów czekają także
liczne szlaki rowerowe na przykład: „Pętla Szlakiem
Cysterskim”, „Duża Pętla Wiatrakowa” czy też „Duża
Pętla Nadmorska”.
w sierpniu w Darłowie odbywają się Morskie
Żeglarskie Mistrzostwa Świata. Więcej informacji
o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie organizatora – www.kzmpzz.pl.
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ZACHODNIOPOMORSKI
SZLAK
ŻEGLARSKI
w y k a z m a r i n wo j e w ó dz t w a z a c h od n i opomo r sk i e g o

1 OGNICA Nabrzeże Postojowe
53˚04’53’’N, 14˚22’03’’E
www.szczecin.rzgw.gov.pl

2 WIDUCHOWA Nabrzeże Postojowe

9 SZCZECIN Przystań Jacht Klubu
Morskiego LOK
53˚23’45’’N, 14˚37’45’’E
ul. Przestrzenna 13, Szczecin

10 SZCZECIN Marina Hotele
53˚07’50’’N, 14˚23’02’’E
ul. Bulwary Rybackie 1, Widuchowa
53˚23’56’’N, 14˚37’32’’E
tel. +48 91 416 72 37
ul. Przestrzenna 7 i 11, Szczecin
www.szczecin.rzgw.gov.pl
tel. +48 91 461 43 50
www.marinahotele.pl
3 GRYFINO Nabrzeże Miejskie
11 SZCZECIN Przystań Jachtowa
53˚15’08’’N, 14˚28’59’’E
ul. Energetyków, Gryfino
JK AZS
tel. +48 91 416 20 11
53˚23’53’’N, 14˚37’32’’E
www.nabrzeze.gryfino.pl
Jacht Klub AZS
ul. Przestrzenna 9, Szczecin
tel. +48 91 461 27 34
4 SZCZECIN Port Jachtowy
www.jkazs.szn.pl
(w budowie)
53˚25’49’’N, 14˚34’23’E
www.szczecin.eu
12 SZCZECIN Marina Pogoń
53˚24’00’’N, 14˚37’02’’E
Stowarzyszenie Euro Jachtklub
5 SZCZECIN Marina Gocław
Pogoń
53˚28’28’’N, 14˚36’17’’E
ul. Przestrzenna 3, Szczecin
ul. Lipowa 5-6, Szczecin
tel. +48 91 462 46 57
tel. +48 91 423 06 56
tel. +48 602 808 280
tel. +48 530 611 555
www.marinapogon.pl
www.marinagoclaw.pl
6 SZCZECIN Harcerski Ośrodek
Morski
53˚24’10’’N, 14˚39’59’’E
ul. Żaglowa 2, Szczecin
tel. +48 91 460 08 52
tel. +48 605 400 189
www.homszczecin.pl

7 SZCZECIN Camping Marina PTTK
53˚23’48’’N, 14˚38’13’’E
ul. Przestrzenna 23, Szczecin
tel. +48 91 460 11 65
www.campingmarina.pl

8 SZCZECIN Centrum Żeglarskie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Euroregionalne Centrum Edukacji
Wodnej i Żeglarskiej
53˚23’48’’N, 14˚38’06’’E
ul. Przestrzenna 21, Szczecin
tel. +48 91 460 08 44
tel. +48 725 495 280
www.centrumzeglarskie.pl

13 LUBCZYNA Przystań Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Goleniowie
53˚30’00’’N, 14˚42’02’’E
Przystań Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Goleniowie
ul. Żeglarska 2, Lubczyna
tel. +48 91 419 16 12
www.lubczyna.goleniow.pl

16 STEPNICA Przystań na Kanale

Młyńskim
53˚39’06’’N, 14˚36’36’’E
Przystań na Kanale Młyńskim
ul. Młynarska 1, Stepnica
tel. +48 888 525 302
tel. +48 513 131 384
www.stepnica.pl

17 TRZEBIEŻ Centralny Ośrodek

Żeglarstwa
53˚39’42’’N, 14˚31’02’’E
Centralny Ośrodek Żeglarstwa
ul. Rybacka 26, Trzebież
tel. +48 91 312 82 94
tel. +48 535 500 362
www.coz.com.pl

18 GĄSIERZYNO Przystań Jachtowa
53˚40’00’’N, 14˚34’12’’E
Przystań Jachtowa Gąsierzyno
tel. +48 91 418 85 21

19 KOPICE Przystań Jachtowa

53˚41’52’’N, 14˚32’32’’E
Przystań Jachtowa Kopice
tel. +48 91 418 83 03
tel. +48 693 060 712 (sezonowo)

20 NOWE WARPNO Marina Spatium 24
53˚43’36’’N, 14˚16’36’’E
Marina Spatium 24
ul. Żeromskiego 1a, Nowe Warpno
tel. +48 784 684 002
tel. +48 506 011 052
www.spatium24.com

14 POLICE Przystań TKKF Olimpia

21 NOWE WARPNO Przystań Jachtowa

15 POLICE Przystań Miejska

22 WOLIN Port Jachtowy

53˚33’22’’N, 14˚34’25’’E
Przystań TKKF Olimpia
ul. M. Konopnickiej 20, Police
tel. +48 91 450 14 92
www.olimpia.police.pl

53˚33’12’’N, 14˚34’24’’E
Przystań Miejska w Policach
ul. M. Konopnickiej 12, Police
tel. +48 91 317 54 79
www.osir.police.pl

53˚43’10’’N, 14˚17’48’’E
Przystań Jachtowa
ul. Słoneczna 23, Nowe Warpno
tel. +48 91 312 99 77
tel. +48 501 290 598

53˚50’13’’N, 14˚36’59’’E
Bosmanat Portu
ul. Niedamira 22, Wolin
tel. +48 91 326 11 14 • UKF kanał 71

23 WAPNICA Port Jachtowy

29 DZIWNÓW Basen Port Zimowy

53˚52’46’’N, 14˚25’28’’E
Port Jachtowy w Wapnicy
ul. Turkusowa 3c, Wapnica
tel. +48 885 514 000
www.marina.wapnica.miedzyzdroje.pl

24 ŁUNOWO Przystań

53˚53’16’’N, 14˚21’44’’E
Przystań Łunowo
ul. Zalewowa 101, Świnoujście
tel. +48 530 687 415
www.zsm-morska.blogspot.com

25 ŚWINOUJŚCIE Basen Północny
53˚54’28’’, N 14˚15’40’’E
ul. Rogozińskiego, Świnoujście
tel. +48 91 321 91 77
www.osir.uznam.net.pl

26 ŚWINOUJŚCIE Przystań Jacht Klubu
Marynarki Wojennej „Kotwica”
53˚54’10’’,N 14˚14’45’’E
ul. Steyera 6, Świnoujście
tel. +48 91 324 25 35
www.jkmkotwica-swinoujscie.pl

27 ŚWINOUJŚCIE Przystań

Jacht Klubu „Cztery Wiatry”
53˚54’36’’N, 14˚16’00’’E
ul. Jachtowa 4, Świnoujście
tel. +48 91 852 43 19
www.jachtklubczterywiatry.pl

28 KAMIEŃ POMORSKI Marina

53˚58’24’’N, 14˚46’00’’E
Marina Kamień Pomorski
al. Mistrzów Żeglarstwa 2,
Kamień Pomorski
tel. +48 91 382 08 82
tel. +48 661 213 391
www.marinakamienpomorski.pl

54˚01’12’’N, 14˚44’02’’E
Port Basen Zimowy
ul. Przymorze 4, Dziwnów
tel. +48 91 381 40 61
tel. +48 501 958 836
www.dziwnow.pl/port

30 DZIWNÓW Port Jachtowy

54˚01’14’N, 14˚44’30’’E
Port Jachtowy
ul. Żeromskiego 30, Dziwnów
tel. +48 91 327 51 63

31 DZIWNÓW Przystań Sezonowa

54˚01’34’’N, 14˚46’03’’E
Przystań Sezonowa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a,
Dziwnów
tel. +48 91 327 51 63

32 MRZEŻYNO Port

54˚08’36’’N, 15˚17’12’’E
Port
ul. Marynarska 1, Mrzeżyno
tel. +48 91 386 61 19
www.port.mrzezyno.pl

33 DŹWIRZYNO Port Rybacki

54˚09’28’’N, 15˚23’22’’E
Port Rybacki
ul. Wyzwolenia 1, Dźwirzyno
tel. +48 94 358 61 19

34 DŹWIRZYNO Stanica Wodna

54˚09’04’’N, 14˚23’56’’E
Stanica Wodna
ul. Krasickiego 38/44, Dźwirzyno
tel. +48 94 351 03 85
www.stanica-wodna.pl

35 KOŁOBRZEG Marina Solna

54˚10’48’’N, 15˚33’30’’E
Port Jachtowy
ul. Warzelnicza 1, Kołobrzeg
tel. +48 785 882 842
www.marinakolobrzeg.pl

36 MIELNO Przystań Jachtowa
Klub Morski „Tramp”
54˚15’38’’N, 16˚04’06’’E
Klub Morski „TRAMP”
ul. B. Chrobrego 32, Mielno
tel. +48 91 386 61 19
www.tramp.org.pl

37 ŁABUSZ Przystań Jachtowa

54˚16’36’’N, 16˚10’51’’E
Przystań Jachtowa
ul. Ratowników WOPR, Łabusz
tel. +48 602 633 231

38 DARŁOWO Przystań Jachtowa
54˚26’13’’N, 16˚23’14’’E
Przystań Jachtowa
ul. Conrada 27, Darłowo
tel. +48 94 314 51 86
tel. +48 509 462 214
www.port.darlowo.pl

przystanie turystyczne objęte
inwestycjami realizowanymi
w ramach Projektu
pozostałe przystanie turystyczne
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