Mysia Wyspa
Szczecinek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Mysia Wyspa jest półwyspem znajdującym się po
drugiej stronie jeziora Trzesiecko. Mysia Wyspa jest
miejscem wypadowym dla mieszkańców Szczecinka i
okolic. Na Mysią Wyspę można dostać się ścieżką
pieszo-rowerową wokół jeziora Trzesiecko,
szczecineckim tramwajem wodnym, taksówką wodną,
kajakiem, rowerkiem wodnym, samochodem od dwóch
stron - od ul. Trzesieckiej i Szczecińskiej. Droga na
Mysią Wyspę jest utwardzona i oznakowana.
Przystanki przy których zatrzymuje się tramwaj
wodny:
- Zamek Boh. Stalingradu
- Centrum
- Restauracja Jolka NA ŻĄDANIE
- Hotel Resiedence
- Hotel Viki NA ŻĄDANIE
- Trzesieka NA ŻĄDANIE
- Mysia Wyspa
- Świątki/ plaża NA ŻĄDANIE
- Wieża Bismarcka NA ŻĄDANIE
- Zamek – powrót
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Dodaj do planu podróży

Mysia Wyspa to doskonały pomysł na udany wypad za
miasto. Półwysep na jeziorze Trzesiecko, na który
można się dostać na wiele sposobów, wykorzystując
przy tym ciekawe formy aktywności np. korzystając ze
szczecineckiej białej floty:
statku spacerowego Księżna Jadwiga oraz tramwaju
wodnego Bayern kursującego, udając się w rejs
zabytkową Taxówką Wodną z Kapitanem
Bąblem, korzystając z kajaków i rowerków wodnych.
Cykliści mogą się dostać na Mysią Wyspę
jednośladami z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów
wybierając szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora. Na
wszystkich odwiedzających czeka zawsze rozpalone
ognisko, na którym można upiec kiełbaskę, strzeżona
plaża miejska z piaskiem wprost znad morza,
wyśmienita smażona ryba i wędzona sielawa, boisko
do siatkówki plażowej, mini plac zabaw dla dzieci,
bezpłatny parking oraz hot-spot. Mysia Wyspa to cichy
i spokojny zakątek oddalony od miasta, który cieszy
się niezwykłą popularnością, nie tylko podczas letnich
upałów.
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