
TURYSTYKA JEDNODNIOWA 

- ŁEBA, SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY I OKOLICA 

 

Nie trzeba dużych pieniędzy aby wyjechać na jeden dzień. Analizując zabytki 

czy atrakcje przyrodnicze, okaże się, że i w naszej okolicy znajdziemy coś 

ciekawego. 

Propozycja przedstawiona w tym artykule to jeden z najpopularniejszych 

polskich kurortów nad Bałtykiem, gdzie możemy się zetknąć z prawdziwą 

przyrodniczą perełką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruchome wydmy stanowiące część Słowińskiego Parku Narodowego co roku 

przyciągają turystów. Do wydmy dojdziemy drogą przez wąską mierzeję 

rozdzielającą Bałtyk i jezioro Łebsko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 W na obrzeżach Łeby znajdziemy dodatkową atrakcją na powietrzu, którą jest 

Labirynt Park Łeba, to świetna zabawa dla małych i dużych. 

 Dla fanów wycieczek rowerowych świetna propozycja na całodzienny wypad 

to wycieczka na trasie: Łeba → Żarnowska → Izbica → Kluki → Czołpino → 

ruchome wydmy Madwiny → Rąbka → Łeba. Długość szlaku: 60,9 km 



Znaczną część naszej wyprawy będziemy jechać Międzynarodowym Szlakiem 

Morza Bałtyckiego R-10. 

Przygodę rozpoczynamy udając się z Łeby, wspomnianą ścieżką rowerową 

R-10 do wsi Żarnowska. Po około 5 km jazdy tą samą trasą rowerową docieramy do 

starej, kaszubskiej wsi zwanej Gać, a po kolejnych 2,5 km do Izbicy. W tej 

miejscowości szlak R-10 odbija w lewo, my zaś kontynuujemy trasę czarną ścieżką 

rowerową w stronę Kluk. 

Przez Kluki znów przebiega trasa R-10 - jedziemy nią na zachód do 

Łokciowych, po czym kierujemy się szosą na Smołdziński Las, a potem Czołpino. 

Miejsce to jest znane z pięknej latarni morskiej, skonstruowanej w latach 1873-75. 

Wysoka na 25 m budowla góruje ponad ustronnymi, zacisznymi wydmami. 

Z Czołpina udajemy się na północny wschód czerwonym szlakiem 

turystycznym. Mijamy Wydmę Czołpińską i dochodzimy do brzegu morza. Tutaj już 

zależy od nas czy chcemy jechać na rowerze czy też prowadzić go obok. 

Kontynuujemy podróż po plaży, czerwonym Szlakiem Nadmorskim aż do 

Madwinów - jednych z największych w Europie ruchomych wydm. Najwyższa 

wydma to Góra Łącka, która mierzy 40 m. 

Po 5 km drogi na wschód, w opuszczonej wsi Rąbka, możecie zobaczyć 

ciekawostkę z czasów II wojny światowej - poligon, na którym Niemcy 

przeprowadzali próby rakietowe. 

Po około 2 km jesteśmy z powrotem w Łebie, gdzie kończy się wyprawa. 

W skrócie można dodać:  

 Stopień trudności: Średni 

 Średni czas trwania: 5 h 20 m 

 Przewyższenie: 151,71 m 

 Suma podejść: 831,96 m 

Jeden dzień, a możemy zaliczyć wiele atrakcji. Na tej wycieczce każdy 

znajdzie coś dla siebie. Zwiedzanie na świeżym powietrzu jest bezpieczne, biorąc 

pod uwagę pandemię i obowiązujące obostrzenia. 

Taki wypad to przede wszystkim jeden dzień wytchnienia od trudnej 

rzeczywistości. 

 

Justyna Hnat-Bojar 


