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_____________________________________________________________________________________________

DŁUG
OŚĆ
( km )
5,3

LP

ODCINEK

1

Kołobrzeg 
Zieleniewo

2

Zieleniewo 
Rościęcino

3,5

3

Rościęcino 
Charzyno
Charzyno 
Ołużna
Ołużna  Ząbrowo
Ząbrowo Pustary

4,0

Pustary 
Świelubie
Świelubie 
Pobłocie Wielkie
Pobłocie Wielkie 
Karścino
Karścino  Karlino

4
5
6

7
8

9
10

2,8
2,5
1,7

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO
TURYSTYCZNE
Koszaliński Pas Nadmorski
atrakcje związanez letnim wypoczynkiem
latarnia morska przy wejściu do portu
wzniesiona pod koniec lat czterdziestych XX w.
zabytki:
kościół NMP z XIII/XIV w.
średniowieczna Baszta Lontowa
fortyfikacje XVII – XIX w.
ratusz z 1829-32r. Projekt Schinkela
pałac rodziny Brunszwickich z początkuXIX w.muzeum
Pomnik Biskupa Dunina
Pomnik zaślubin z morzem
Pomnik sanitariuszki
historyczny układ ruralistyczny w Zielenienie
zabytkowe obiekty budownictwa ludowego w
Zieleniewie
klub jeździecki Dziki Zachód
kościół pw. Św Franciszka z Asyżu

ZAGOSPODAROWANIE
TURYSTYCZNE
pełna oferta usług
turystycznych
doskonała baza noclegowa
ośrodki sportowe,
rekreacyjne
placówki kulturalne

NAWIERZCHNIA
asfalt

asfalt

jazda konna

asfalt

sklep w Charzynie

asfalt

miejsce przystankowe tuż
nad Rzeką

2,2

most na Rzece Parsęcie
zróżnicowana rzeźba terenu
malowniczy krajobraz
pałac rodzinny von Damm w Pustakach z XIX w.

9,7

rozlewisko Parsęty

2,5

zabytkowy Park dworski w Pobłociu Wlk.

koło łowieckie „Świt „
doskonałe miejsce na
miejsce przystankowe
dwa sklepy

8,5

zabytkowy Park Dworski w Karścinie

asfalt
asfalt

droga gruntowa
asfalt

asfalt
asfalt
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11

Karlino  Białogard

14,4

12

Białogard 
Żyletkowo

7,7

13

Żyletkowo 
Dobrowo
Dobrowo 
Modrolas

3,8

15

Modrolas 
Tychowo

6,7

16

Tychowo 
Czarnkowo

5,7

14

5,4

teren Starego Miasta
folwark-zespół
dom, ul. Konopnickiej 29
dom, ul. Koszalińska 94
park miejski
dom, Rynek 17( do skreślenia )
zamek ob. Spichlerz
kościół pw.św. Michała z 1510 r., odnawiany i
przebudowywany w XVII i XIX w
spichrz
Śródmieście
Kaplica p.w. św. Piotra
Kościół p. w. NMP
Brama Wysoka
ratusz
pozostałości murów obronnych
piwnice zamku
Kościół p.w. św. Jerzego
teren miasta położony w całości w Dorzeczu
Parsęty
zabytkowy kościół w Żyletkowie

szeroka gama usług
turystycznych
hotel
punkty gastronomiczne
przystań kajakowa
minigolf

asfalt /
droga gruntowa

szeroka gama usług
turystycznych
obiekty sportowe
korty tenisowe
hotele
liczne restauracje i kawiarnie
przystań kajakowa

asfalt

ryglowy kościół w Dobrowie
pałac neogotycki z 1900r.
na odcinku znajduje się stara fabryka i
opuszczone gospodarstwa
dwór z początku XX w
pozostałości po obozie jenieckim lotników
alianckich z czasów II wojny światowej , z
pomnikiem upamiętniającym to zdarzenie.
kościół p.w. MB Wspomożenia Wiernych XV w.,
przebudowa w XIX w.
kaplica cmentarna koniec XIX w.
głaz narzutowy Trygław, znajdujący się na
cmentarzu komunalnym.
park pałacowy koniec XVIII w. pozostałość po
pałacu rodziny von Kleist

sklep
boisko piłkarskie

asfalt
asfalt / droga
gruntowa / płyty

asfalt/ droga
gruntowa

dość szeroka gama usług
turystycznych, w tym hotele i
gospodarstwa
agroturystyczne

droga gruntowa
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17

Czarnkowo 
Nosibądy

3,5

18

Nosibądy 
Dzięciołowo
Dzięciołowi  Ujazd
Ujazd 
Dobrociechy
Dobrociechy 
Głodowa
Głodowa 
Bobolice
Bobolice 
Wierzchowo

6,0

19
20
21
22
23

asfalt

asfalt / droga
gruntowa, bruk
asfalt
asfalt

dwór 1878 r.

4,1

malowniczy krajobraz , zróżnicowana rzeźba
terenu
kościół p.w. Bożego ciała

sklepy spożywcze

asfalt

restauracja

asfalt

kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z lat1865 –
1886r.
kościół prawosławny p.w. Wszystkich Świętych
grodzisko Słowiańskie pochodzące z pierwszych
wieków naszej ery.
Panteon" Pamięci II wojny światowej
ryglowy kościół
grodzisko nizinne
założenie parkowe z XIX w.

dość szeroka gama usług
turystycznych, w tym motel i
pokoje gościnne,
gospodarstwa
agroturystyczne, restauracje,
apteka, oddziały banków
sklepy

asfalt

zabytkowa osada
Dolina Rzeki Gwdy

sklep

Asfalt

5,1
11,8

Wierzchowo 
Stare Wierzchowo

5,3

25

Stare Wierzchowo
 Spore
Spore  Dalęcino

5,9

Dalęcino 
Parsęcko

4,4

27

boisko piłkarskie
na odcinku pole namiotowe z
miejscami na ogniska

3,1
9,6

24

26

park z XIX w.

7,7
W Parsęcku:
Neoklasycystyczny dwór wraz z założeniem
parkowym
Osada obronna

ośrodki wypoczynkowe
agroturystyka
W Parsęcku:
sklep
boisko piłkarskie

asfalt

asfalt
asfalt
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