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Szlak Kamiennych Kręgów

Długość trasy: 32 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 4-5 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski
Trasa: Ostrzyce - Trątkownica - Ostrzyce

Szlak rowerowy „Kamienne Kręgi” zatacza ponad 30-kilometrową pętlę, która prowadzi przez 
najbardziej urokliwe tereny części Kaszub, znanej Szwajcarią Kaszubską. Trasa kluczy 
wśród malowniczych jezior oraz licznych wzgórz, z wierzchołków których rozpościerają 
się cudowne widoki na wysoczyznę morenową z głęboko porozcinanymi obniżeniami, 
wypełnionymi malowniczymi jeziorami rynnowymi i rzekami. Trasa prowadząca z Ostrzyc 
do kamiennych kręgów w okolicy Trątkownicy to świetna propozycja na wycieczkę po 
Kaszubach, jednak ze względu na wzniesienia jest stosunkowo trudna i uciążliwa. Szlak 
został oznakowany kolorem czerwonym, jednak jakość oznakowania i ilość tablic jest 
stosunkowo niewielka, dlatego też dokładna mapa na pewno się przyda.
Główną atrakcją trasy, oprócz wspaniałej kaszubskiej przyrody jest cmentarzysko 
kurhanowe i kamienne kręgi w Trątkownicy, 
zwane „Kamiennym Weselem”. 
W odróżnieniu od kręgów w Węsiorach, 
Odrach i Leśna są one niemal zupełnie 
nie znane. Ciekawostką zoologiczną na 
trasie jest natomiast ferma łosi w okolicy 
wsi Koszowatka. Od niedawna trasa 
wzbogaciła się w 600 metrowy odcinek 
profesjonalnego ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż fragmentu ul. Siemiana w 
Somoninie (pierwszy w tej gminie).

Przebieg trasy

0 km Ostrzyce. Popularna, kaszubska miejscowość letniskowa nad jez. Ostrzyckim 
z kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego, licznymi smażalniami ryb i barami 
z tradycyjną kuchnią kaszubską. Ponadto: trasy Nordic Walking, punkt widokowy 
Jastrzębia Góra, park linowy Stolem, rejsy statkiem po jeziorze. Początek trasy na 
parkingu przy punkcie informacji turystycznej.
6,3 km Goręczyno. Kościół barokowy z 1639 r. z cennym wystrojem wnętrza.
9,9 km Somonino. Duża miejscowość gminna.
13,2 km Wyczechowo. Dwór z XIX w.
14,3 km Trątkownica. Położone w lesie na wschód od wsi „Kamienne Wesele” to 
cmentarzysko kurhanowe znajdujące się na wschód od miejscowości, na leśnej polanie.
15,3 km Kręgi kamienne. Szlak prowadzi niewielką pętlą w kierunku Borcza i wraca 
do Wyczechowa, można też wrócić do Wyczechowa tą samą drogą, którą jechaliśmy 
do kręgów. Z Wyczechowa do Sławek trasa pokrywa się z czarnym szlakiem pieszym.
17,3 km Mały Dwór.
19,4 km Wyczechowo.

21,5 km Nowy Dwór.
26,0 km Sławki. Miejsce widokowe.
28,3 km Rąty. Szachulcowa chata kaszubska z XIX w., cmentarz ewangelicki.
29,8 km  Koszowatka. „Łosiowa Dolina”.
32,4 km Ostrzyce.

Kartuska Przyrodnicza Trasa Rowerowa

Długość trasy: 60 km
Trudność trasy: trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe i asfaltowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 8-9 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski lub trekkingowy
Trasa: Somonino - Ostrzyce - Somonino

Kartuska Przyrodnicza Trasa Rowerowa 
to biegnący z Kartuz, przez okoliczne 
lasy aż do Sianowa szlak rowerowy 
oznakowany na całej długości kolorem 
zielonym, z tablicami informacyjnymi oraz 
miejscami odpoczynku nad uroczymi 
oczkami wodnymi. W większości 
widzie duktami leśnymi oraz lokalnymi 
drogami o minimalnym natężeniu ruchu. 
Dodatkowym atutem trasy jest fakt, że 
częściowo wiedzie on przez Kaszubski 

Park Krajobrazowy, co gwarantuje 
niepowtarzalne krajobrazy oraz wyjątkowe 
walory przyrodnicze. 
Szlak rozpoczyna się przy kartuskiej 
Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, po drodze warto zwiedzić 
ruiny współczesnego zamku w Łapalicach 
oraz Sanktuarium Matki Boskiej 
Sianowskiej Królowej Kaszub w Sianowie.

Przebieg trasy

0 km Kartuzy. Miasto powiatowe uznawane za nieformalną stolicę Kaszub. Powstanie 
Kartuz oraz ich nazwa ściśle związane są z zakonem kartuzów. W roku 1382 Jan z 
Różęcina, właściciel okolicznych dóbr, sprowadził z Pragi zakonników i ufundował na 
tym terenie zespół klasztorny, zwany „Rajem Maryi”. 
Atrakcje: zespół poklasztorny z gotycką kolegiatą (wewnątrz cenne renesansowe 
i barokowe wyposażenie), refektarzem, eremem i obiektami gospodarczymi, 
Gaj Świętopełka, kaplica św. Krzyża, Muzeum Kaszubskie, neogotycki kościół 
św. Kazimierza, Arboretum Leśników Kartuskich.
6,7 km  Łapalice. Wypoczynkowa wieś kaszubska nad jez. Rekowo, w której w latach 
80 rozpoczęto budowę monumentalnego zamku. Obiekt wkomponowany w otaczające 
wzgórza morenowe oraz las powstał wg. oryginalnej wizji właściciela, a ciągłe 
powiększanie budowli do monumentalnych rozmiarów spowodowało jego kłopoty 
finansowe.. Obecnie niewykończony zamek przyciąga rzesze turystów chcących 
zobaczyć współczesny zamek, pomimo że nie jest on udostępniony do zwiedzania.

14,5 km Jezioro Białe.
17,2 km Pomieczyńska Huta. Kaszubska wieś usytuowana na obrzeżach Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego. Położona jest na wys. 246 m n.p.m., co jest drugim po Wieżycy, 
najwyżej położonym punktem na Niżu Europejskim. 
22,6 km Kolonia.
25,9 km Sianowo. Kaszubska miejscowość nad jez. Sianowskim o której pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1348 r. Warto zobaczyć ryglowy kościół z 1816 r. z XVIII-wiecznymi 
ołtarzami oraz słynącą z cudów figurą Madonny z XV w., jez. Sianowskie.
  

Trasa Rowerowa Kaszëbskô Stegna

Długość trasy: 18 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2-3 godziny
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski
Trasa: Stężyca - Szymbark

Kaszëbskô Stegna to oznakowany kolorem czerwonym szlak rowerowy w gminie Stężyca 
(nietypowa forma znaków), który wiedzie przez malownicze tereny Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. Licząca ok. 18 km trasa prowadzi ze Stężycy do Szymbarka, wyznaczona 
jest w większości drogami gruntowymi, z dala od dużego ruchu samochodowego, przez 
co idealnie nadaje się na rodzinną wycieczkę. Mankamentem dla niektórych rowerzystów 
może być konieczność kilkukrotnego pokonania stromych wzniesień, jednak ze względu 
na pagórkowate ukształtowanie Kaszub, jest to nieuniknione. Na trasie spotkamy 
również tablice informacyjne o okolicznych atrakcjach, a także mapy pokazujące, 
nasze aktualne położenie. Trasa wiedzie przez malownicze tereny Kaszub, a otwarte 
przestrzenie serwują rowerzystom niezapomniane widoki na morenowe wzniesienia 
pokryte łąkami, polami czy zagajnikami leśnymi, a także przecinającymi je jeziorami. 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu od 2004 r. jest największą atrakcją Szymbarku, 
która co roku przyciąga rzesze turystów chcących zobaczyć najdłuższą deskę świata, 
Dom Sybiraków, replikę XVII-wiecznego Dworu w Salinie, bunkra partyzantów z 
TOW „Gryf Pomorski” czy drewniany kościół przeniesiony ze Swornychgaci. Jednak 
atrakcją robiącą największe wrażenie na 
odwiedzających jest„dom do góry nogami”, 
w którym każdemu zakręci się w głowie. 
Od kilku lat na terenie CEPR-u funkcjonuje 
hotel wraz z browarem, w którym można 
spróbować piwa z dodatkiem kaszubskiej 
truskawki oraz posłuchać dźwięków wy- 
dobywających się z największego na 
świecie, koncertującego fortepianu. 

Przebieg trasy

0 km Szymbark - Centrum Edukacji i Promocji Regionu.
1,6 km Szymbark. Najwyżej położona na Pomorzu miejscowość, u podnóża Wieżycy, 
została utworzona w XVII w. Warto odwiedzić neoromański kościół z 1882 r., który 
wykorzystywany był przez protestantów aż do 1928 r., Kaszubski Uniwersytet Ludowy, 
zimowe miejsce organizacji kuligów.
5,3 km Pierszczewko. Mała wieś letniskowa z pięknymi widokami na jez. Patulskie. 
9,4 km Jezioro Zamkowisko.
12,7 km Smokowo.

13,7 km Uniradze. Cmentarzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza.
18,3 km Stężyca. Duża wieś gminna położona na południowym krańcu Jez. Raduńskie- 
go Górnego. Warto zobaczyć barokowy kościół z oryginalnym XVIII-wiecznym 
wyposażeniem, dawny kościół ewangelicki z końca XIX w., przystań żeglarska, 
kąpielisko, plaża, kwatery agroturystyczne.

„Kółko Raduńskie” na rowerze

Długość trasy: 60 km
Trudność trasy: trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe i asfaltowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 8-9 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski lub trekkingowy
Trasa: Somonino - Ostrzyce - Somonino

Wspaniała krajobrazowo propozycja 
wycieczki rowerowej, wiodąca drogami 
publicznymi, gruntowymi oraz polnymi 
ścieżkami niemal dokładnie wzdłuż 
jezior tworzących Kółko Raduńskie. 
Trasa jest dość trudna i przeznaczona 
dla rowerzystów wprawionych w jeździe, 
w niemal górskich warunkach (liczne 
podjazdy i zjazdy), jednak jej walory 
krajobrazowe wynagrodzą wszystkie trudy 
podróży. Widoki na kaszubskie jeziora 

zapierają dech w piersiach i pozwalają zapomnieć o zmęczeniu. Trasę warto podzielić 
na kilka etapów (2-3 dni), urozmaicając ją zwiedzaniem ciekawych obiektów, położonych 
w pobliżu trasy. Podróżując jedną z najpiękniejszych tras w regionie warto zwiedzić 
Kartuzy z licznymi zabytkami, Ostrzyce oraz Chmielno - popularne miejscowości 
wypoczynkowe, Wieżycę i Szymbark z Centrum Edukacji i Promocji Regionu oraz 
najwyższym wzniesieniem Kaszub – Wieżycą. 
„Droga Kaszubska”, przez którą prowadzi część proponowanej trasy, to jedna z najpiękniej 
położonych tras turystycznych i komunikacyjnych na Pomorzu, a kto wie, może nawet w 
Polsce. Rozpoczyna się w Garczu, prowadzi wzdłuż Jezior Raduńskich przez letniskowe 
wsie Chmielno, Zawory, Ręboszewo, 
Brodnicę Dolną, Ostrzyce, kończąc swój 
bieg pod Wieżycą. Wybudowana została 
w latach 60 tych XX w. Przemierzając 
Drogę Kaszubską można rozkoszować 
się wspaniałymi widokami na krajobrazy 
Pojezierza Kaszubskiego. Trasa została 
oznakowana charakterystycznymi głazami, 
na których namalowany został jej przebieg.

Przebieg trasy

0 km Somonino (PKP). Duża wieś gminna. Od stacji jedziemy na Sławki, skręcamy 
przez tory na Goręczyno.
3,0 km Goręczyno. Popularna miejscowość letniskowa nad Radunią. Wjeżdżamy w las.
Uwaga! Długi, stromy i męczący podjazd w kierunku Kartuz.
4,8 km Ramleje.
12,6 km Kartuzy. Gotycki zespół poklasztorny Kartuzów, Muzeum Kaszubskie, 

zabytkowe centrum i rynek. Jedziemy ulicą Zamkową, następnie Piłsudskiego do 
Centrum, stamtąd 3 Maja między jeziorami na ul. Chmieleńską. Wjeżdżamy w las, do 
Chmielna znaki niebieskie.
16,4 km Kosy. 
Uwaga! Stromy zjazd, ok. 100 metrów różnicy wysokości na odcinku dwóch kilometrów. 
Po drodze Góra Tamowa – wzniesienie z rozległym widokiem na chmieleńskie jeziora. 
Do Chmielna wjeżdżamy drogą prowadzącą przesmykiem między jeziorami Kłodno, 
Białe i Rekowo.
20,9 km Chmielno. Popularna miejscowość 
wypoczynkowa otoczona jeziorami: 
Kłodno, Rekowo, Białe, o której pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1220 r. Warto 
zwiedzić Muzeum Ceramiki Kaszubskiej 
Neclów (zakład ręcznie wyrabiający 
ceramikę, w którym obecnie dziewiąte 
pokolenie podtrzymuje rodzinną tradycję), 
izbę regionalną, neoromański kościół z XIX 
w., kąpielisko nad Jeziorem Kłodno.
37,9 km Stężyca. Gminna wieś, malowniczo położona na przesmyku J. Raduńskiego 
i J. Stężyckiego, we wsi dwa kościoły: barokowy z XVIII w. oraz neogotycki z XIX w.
43,8 km Gołubie. Kaszubska wieś położona między jeziorami Patulskim i Dąbrowskim. 
Warto odwiedzić ogród botaniczny w którym prezentowanych jest ok. 200 gatunków 
roślin, w tym 140 chronionych, pochodzących z całej północnej półkuli, stacja PKP.
48,6 km Krzeszna. Stacja PKP.
50,8 km Kolano (Wieżyca). W pobliżu Szymbark – Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu. Niedaleko również rezerwat „Szczyt Wieżyca” (najwyższe wzniesienie na 
Kaszubach - 329 m. n. p. m.). Piękny las bukowy, wieża widokowa. W Wieżycy liczne 
ośrodki wypoczynkowe i kwatery agroturystyczne, stacja PKP.
53,8 km Ostrzyce. Popularna miejscowość letniskowa z punktem widokowym „Jastrzębia 
Góra” i statkiem wycieczkowym Stolem po jeziorze Ostrzyckim.
57,3 km Goręczyno. Stąd 3 km do Somonina – stacja PKP (60,3 km).

Wokół „Kaszubskiego Morza” Jezioro Wdzydze

Długość trasy: 46 km (ok. 80 km)
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 6-8 (9-11) godzin (1-2 dni)
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski
Trasa: Pętla wokół. J. Wdzydze

Trasa ma formę pętli wokół jeziora (46 km), do której dojechać można z Lipusza do 
Czarliny lub z Kościerzyny do Olpucha (ok. 16-18 km). Wycieczkę warto podzielić 
na 2, lub nawet 3 etapy, z noclegiem w jednej z letniskowych wsi np. we Wdzydzach 
Tucholskich, Wdzydzach Kiszewskich, Borsku lub Wielu. Pokonując trasę, oprócz 
podziwiania widoków „Kaszubskiego Morza” warto wybrać się na spacer po Kalwarii 
Wielewskiej w Wielu, odwiedzić skansen we Wdzydzach Kiszewskich, tutaj również 
koniecznie trzeba wspiąć się na wieżę widokową, by z góry podziwiać panoramę 
„Krzyża Jezior Wdzydzkich”.

Przebieg trasy

0 km Wdzydze Kiszewskie. Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory 

i Izydora Gulgowskich, stanica wodna, 
z wypożyczalnią sprzętu, dobra baza 
noclegowa, wieża widokowa, statek 
wycieczkowy Stolem.
4,4 km Gołuń. Miejscowość wypoczynkowa 
z ośrodkami wypoczynkowymi, kwaterami 
agroturystycznymi, węzeł szlaków.
12,4 km Lipa. Przystań żeglarska„Wdzydzki 
Raj”.
14,2 km Wdzydze Tucholskie. Wieś 
wypoczynkowa, kwatery agroturystyczne, 
pensjonaty, ośrodek wypoczynkowy, punkt widokowy, zabudowa drewniana.
18,0 km Borsk. Wieś wypoczynkowa, regionalna zabudowa drewniana, rzeka Wda 
(szlak kajakowy).
21,7 km Górki.
25,0 km Wiele. Neobarokowy kościół z cennym barokowym wyposażeniem kalwaria 
wielewska wybudowana w latach 1915-1927 w skład której wchodzą 23 obiekty: 
neobarokowe kapliczki, grupy figur, święte schody i ambona, jez. Wielewskie 
z kąpieliskiem i infrastrukturą rekreacyjną Muzeum Ziemi Zaborskiej.
28,0 km Przytarnia.
40,4 km Czarlina. Wieś wypoczynkowa, kwatery agroturystyczne, ośrodek wypoczynkowy 
z infrastrukturą dla turystyki wodnej, punkty widokowe na kompleks jezior Wdzydzkich.
45,9 km Wdzydze Kiszewskie.

Pętla Parchowska

Długość trasy: 23 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe, asfalt
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 3 godziny
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski / trekkingowy
Trasa: Parchowo - Nakla - Parchowo

Dobrze oznakowany kolorem czerwonym szlak rowerowy w postaci pętli, którego 
początek i koniec jest w Parchowie. Głównym walorem jest okoliczny krajobraz, 
w którym dominują malownicze wzgórza i piękne rynnowe jeziora. Dodatkowym atutem 
jest także dziewicza przyroda, niemal nietknięta jeszcze przez cywilizację. Licząca nieco 
ponad 23 km Pętla Parchowska prowadzi 
przez najciekawsze tereny gminy, ukazując 
bogactwo i piękno tej części Kaszub. Trasa 
należy do średnio trudnych, a zważywszy 
na różnice wysokości, momentami mniej 
wprawiony rowerzysta trochę może 
się zmęczyć. Doskonale nadaje się 
natomiast na pierwszy, rowerowy kontakt 
z kaszubskim krajobrazem.

Przebieg trasy

0 km Parchowo. Kaszubska wieś o historii wywodzącej się jeszcze z czasów krzyżackich. 
Neoromański kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa z pięknym barokowym wyposażeniem 
oraz dobrze utrzymanym cmentarzem z licznymi zabytkowymi nagrobkami, pałac 
i park z XIX w. - obecnie ośrodek pomocy społecznej, drewniane chałupy z XIX w., 

wypożyczalnia rowerów „Kaszubskie Rowery”.
2,4 km Jamnowski Młyn. W pobliżu kamień papieski przy moście na Słupi.
3,5 km Jamno. Dawne budynki polskich służb granicznych z okresu międzywojennego, 
dwa stanowiska archeologiczne w postaci grodzisk z VIII-IX w. oraz XI w.
6,9 km Gołczewo. Izba Regionalna, interesująca wystawa etnograficzna dawnego 
sprzętu rolniczego.
10,6 km Jezioro Stropno.
10,8 km Jezioro Glinowskie. Miejsce odpoczynku z pomostem i wiatą turystyczną.
15,1 km Nakla. Współczesny kościół z ciekawym wystrojem wnętrza.
19,5 km Jezioro Mausz. Rozległe i niezwykle malownicze jezioro, będące jednym 
z najpiękniejszych na Kaszubach. W okolicy liczne ośrodki wypoczynkowe z infrastrukturą 
turystyki wodnej i baza gastronomiczna.
23,3 km Parchowo.

Szlak Rowerowy Wzgórz Przywidza (zielony)

Długość trasy: 27,8 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe, płyty, asfalt
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 3-4 godziny
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski lub turystyczny
Trasa: Przywidz - Ząbrsko Dln. - Michalin - Przywidz

Szlak w formie zamkniętej pętli, bardzo dobrze oznakowany zielonymi znakami szlakowymi 
zgodnymi ze standardami PTTK. W zamian za wysiłek włożony w pokonanie szlaku 
oferuje niezapomniane krajobrazy i panoramy Szwajcarii Kaszubskiej. Trasa w swoim 
przebiegu pokonuje liczne podjazdy i wzniesienia, z których jedne są krótkie i strome 
inne zaś mozolne i rozciągnięte. Po drodze 
rowerzysta mija położone w dolinach 
okoliczne jeziora polodowcowe, obszary 
zalesione oraz otwarte przestrzenie łąk 
i pól kaszubskich. Trasa średniej długości, 
ale dość wymagająca i oczekująca więcej 
niż średniego wydatku energii.
Na przejazd szlakiem należy przeznaczyć 
co najmniej 3 godziny i najlepiej rozpocząć 
go z Przywidza.

Przebieg trasy

0 km Przywidz. Początek szlaku na ul. Sportowej, na tyłach Urzędu Gminy. Tablica 
informacyjna o przebiegu szlaków rowerowych. Zabytki: kościół p.w. Franciszka 
Ksawerego z 1903 r. (obecnie kaplica cmentarna), neogotycki kościół p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej z 1910 r.
0,5 km Jezioro Przywidzkie. Rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidzkim”, 
pozostałości grodziska, kąpielisko.
5,2 km Pomlewo. 
13,5 km Jezioro Ząbrsko.
15,0 km Huta Górna. Dawny zapomniany cmentarz.
16,5 km Michalin. Malownicze panoramy na wzgórza Szwajcarii Kaszubskiej.
26,0 km Piekło Dolne. Jedno z największych na Pomorzu skupisk kurhanów.
27,5 km Przywidz. Przepust wodny na Jeziorze Przywidzkim.
27,8 km Przywidz. Koniec pętli.

Szlak Trzech Jezior (niebieski)

Długość trasy: 28,2 km
Trudność trasy: łatwa
Dominująca nawierzchnia: utwardzone drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 3-4 godziny
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski
Trasa: Przywidz - Michalin - Roztoka - Przywidz

Szlak w formie domkniętej pętli z początkiem i końcem w Przywidzu, oznakowany 
kolorem niebieskim na całej długości. Rowerowy Szlak Trzech Jezior to trasa wiodąca 
przez obszar potocznie zwany Górami Trzepowskimi. Rejon w jakim zlokalizowano 
szlak to dość pofałdowany i urozmaicony 
obszar, ale jego przebieg został 
poprowadzony w taki sposób, żeby mogli 
się zmierzyć z nim również rowerzyści nie 
dysponujący sportową kondycją i bardzo 
dobrymi umiejętnościami technicznymi. 
Poprowadzenie szlaku drogami mniej 
wymagającymi nie odbiera mu uroku 
i pozwala spojrzeć na przywidzkie wzgórza 
z perspektywy obszarów położonych 
w dolinach.

Przebieg trasy

0 km Przywidz. Początek szlaku przy Skate Parku na ul. Gdańska (kierunek wyjazd 
w kierunku Kościerzyny) .
4,0 km Czarna Huta. Ciekawie wyglądająca kapliczka przydrożna.
4,5 km Czarna Huta. Brukowany podjazd.
5,5 km Czarna Huta. Budynek szkoły z 1902 roku oraz szachulcowy budynek 
gospodarczy.
7,5 km Jezioro Głębokie.  
11,0 km Nowa Wieś Przywidzka.
15,0 km Jezioro Połęczyńskie.
23,5 km Trzepowo. Pozostałości dawnego mostu na rzece Wietcisa.
25,5 km Trzepowo. Ośrodek narciarski z wyciągiem.
28,2 km Przywidz. Koniec szlaku przy stacji benzynowej.

Na mapie zaznaczono wybrane najciekawsze trasy rowerowe regionu pomorskiego. 
Trasy nieoznakowane w terenie zaznaczone kolorem fioletowym znajdują się wraz 
z dokładnymi ich opisami w przewodniku rowerowym pt. „Pomorskie - Rowerowe 
inspiracje”.

Kolegiata w Kartuzach

KASZUBY POŁUDNIOWE

Kościół w Sianowie

Jezioro Białe w Chmielnie

Chmielno Jezioro Kłodno

Panorama z wieży we Wdzydzach

Jezioro Przywidzkie

Szymbark - Dom do góry nogami

Parchowski młyn

Jezioro Przywidzkie
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Gdańsk 2016

Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jezioro Małe Brodno

Jezioro Ostrzyckie
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