Szlak „Przez Kawczą Górę”
Lokalizacja
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20 km
20 mi

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak znajduje sie na terenie Wolińskiego Parku
Narodowego i miasta Międzyzdroje. Przebieg
szlaku:Międzyzdroje Promenada Gwiazd - Kawcza
Góra - Rezerwat Żubrów węzeł szlaków. Numer w
Zachodniopomorskiej
Bazie
Szlaków
Turystycznych: P-S-ZKA-013, nr wg PTTK: ZP-1002s. Oznaczony jest kolorem czarnym.
Szlak ma charakter liniowy, prowadzi po drogach
leśnych
i
utwardzonych
oraz
niewielkimi
fragmentami drogi asfaltowej. Nasz spacer
rozpoczynamy przy końcu Promenady Gwiazd w
Międzyzdrojach, w okolicy zabytkowej dawnej
remizy strażackiej. W tym miejscu międzynarodowy
szlak pieszy E-9 schodzi na plażę. Idziemy w
kierunku wschodnim. Wejście na Kawczą Górę
rozpoczyna się przejściem przez ozdobną bramę
Wolińskiego Parku Narodowego, znajdującą się w
końcowej, wschodniej części promenady. Swoim
kształtem przypomina ona kuter rybacki. Następnie
drogą leśną poprzez las bukowy, docieramy na
Kawczą Górę. (61 m n.p.m). Tu znajduje się punkt
widokowy na Zatokę Pomorską oraz głazy i krzyże
upamiętniające leśników. Góra obrośnięta jest
dorodnymi okazami bluszczu leśnego. Po chwili
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Międzyzdroje Aleja Gwiazd
Woliński Park Narodowy
Kawcza Góra
Koniec szlaku



Pokaż na mapie



Dodaj do planu podróży

odpoczynku i podziwiania krajobrazu wracamy na
szlak i za jego znakami dochodzimy do drogi nr 102.
Uwaga: duży ruch samochodów, szczególnie w
sezonie! Idziemy w lewo, by po chwili zejść z drogi
asfaltowej, skręcając w prawo (okolice parkingu
leśnego). Stąd ładnym duktem leśnym dochodzimy
do końca (początku) naszego szlaku - węzła
szlaków: międzynarodowego rowerowego R-10 i
pieszego zielonego „Leśnego przez Pojezierze
Warnowsko-Kołczewskie”. Z tego miejsca, jeśli
skręcimy w lewo i pójdziemy za znakami szlaku
zielonego, dojdziemy do wejścia do Zagrody
Pokazowej Żubrów.
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