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DŁUG INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO
OŚĆ TURYSTYCZNE
( km )

LP

ODCINEK

1

Kołobrzeg 
Budzistowo

2,9

2

Budzistowo 
Obroty

4,7

3

Obroty  Bogucino

1,3

4

Bogucino  Czernin

3,8

5

Czernin  Bardy

4,0

6

Bardy  Włościbórz

4,2

7

Włościbórz 
Kłoptowo
Kłoptowo 

3,4

pałac z XIX w.

asfalt

3,5

grodzisko nizinne

asfalt

8

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
zarysy wałów grodu z IX w.
kościół pw. Św. Jana Pawła - XII w.
pałac i park z II poł XIX w.
cmentarz ewangelicki z XIX i XX w.
zabytkowazabudowa

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

asfalt

Stadnina ze szkółką
jeździecką
Pokoje do wynajęcia
Ośrodek szkoleń i hotel w
pałacu

asfalt

asfalt / bruk

cmentarz ewangelicki pocz XXw.
zabytkowa zabudowa
cmentarz ewangelicki poł. XIX w.
Dolina Parsęty
kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP, gotyk,
XIV-XVw, częściowo rozbudowany w XVII-XIX w
zabytkowe osady
cmentarzysko kurchanowe

NAWIERZCHNIA

droga gruntowa
Gospodarstwo
agroturystyczne

asfalt / bruk

asfalt

SZLAK NR 3 : Wzdłuż Rzeki Parsęty 127,1 km
_____________________________________________________________________________________________

Wrzosowo

9

Wrzosowo 
Mierzyn

4,4

10

Mierzyn  Karlino

9,0

11

Karlino  Białogard

15,0

12

Białogard Żyletkowo

7,7

cmentarzysko kurhanowe
kościół gotycki, kamienno-ceglanyw Kłopotowie
z XV i XVI
pałac von Wedlów i Knobelsdorffów XIX / XX w.
kościół pw. Przemienienia Pańskiego XV w.
chałupy ryglowe z XIX w.
na odcinku we wsi Skoczów pałac z pocz. XIX
Schroderów i von Blankenburgów
kościół pw. Św Trójcy z 1849 – 51
pałac z II poł XIX w.
cmentarze ewangelicki z pocz XX w. ,
przykościelny z XV – XIX w., rodowy z pocz
XXw.
zabytki w Karlinie:
- 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
zabytki w Białogardzie:
- Śródmieście
- Kaplica p.w. św. Piotra
- Kościół p. w. NMP
- Brama Wysoka
- ratusz
- pozostałości murów obronnych
- piwnice zamku
- Kościół p.w. św. Jerzego
- inne
teren miasta położony w całości w Dorzeczu
Parsęty

asfalt

asfalt /
droga gruntowa

szeroka gama usług
turystycznych
hotel
punkty gastronomiczne
przystań kajakowa
minigolf

asfalt / droga
gruntowa/ bruk

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

asfalt
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Żyletkowo 
Dobrowo
Dobrowo 
Podborsko

3,8

zabytkowy kościół w Żyletkowie

8,2

ryglowy kościół w Dobrowie
pałac neogotycki z 1900r.
na odcinku znajduje się stara fabryka i
opuszczone gospodarstwa

Podborsko 
Osówko
Osówko  Wicewo
Wicewo  Sadkowo

5,0

Stacja Podborsko

droga gruntowa

2,6
5,4

droga gruntowa
asfalt

18

Sadkowo 
Motarzyn

3,3

19

Motarzyn  Krosino

7,1

20

Krosino  Sucha

5,2

cmentarz ewangelicki
kościół pw. Matki Bożej Skalperznej 1896 r.
park dworski z końca XIX w.
cmentarze ewangelicki z XIX w. i rodowy z XIX
w.
kościół MB Częstochowskiej z 1986 r.
dwór klasycystyczny z XIX w.
trzy cmentarze ewangelickie z XIX w.
kościół Niepokalanego poczęcia NMP z 1663 r.
park dworski z XIX w. Cmentarz przykościelny z
XVII w. I ewangelicki z XIX w.
dwór XIX / XX w.
kościół pw. Królowej Polski z 1734 r.
liczne obiekty o wartościach zabytkowych
kościółpw. Św. Piotra i Pawła z XVIII.
cmentarze

21

Sucha  Wielawino

8,1

22

Wielawino 
Storkowo

2,8

park pałacowy z końca XIX w.
cmentarz ewangelicki z XX w.
zabudowa z XIX w. w tym dworzec
dwa cmentarze ewangelickie z XX w.

droga gruntowa/
asfalt
asfalt

23

Storkowo 
Radomyśl
Radomyśl 
Parsęcko

5,9

zabudowa z pocz. XX w w tym Młyn
dwa cmentare ewangelickie z XIX i XX w.
szkoła z 1925 r.
dwa cmentarze ewangelickie z XIX w.

asfalt

13
14

15
16
17

24

5,3

asfalt
sklep
boisko piłkarskie
na odcinku:
jezioro z ośrodkiem
wypoczynkowym i punktem
gastronomicznym

asfalt / droga
gruntowa / płyty

asfalt

bruk

asfalt

sklep
boisko piłkarskie

asfalt
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W Parsęcku:
neoklasycystyczny dwór wraz z założeniem
parkowym
osada obronna

SZLAK NR 3 : Wzdłuż Rzeki Parsęty 127,1 km
_____________________________________________________________________________________________

