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Wakacje zbliżają się wielkimi krokami a wraz z nimi sezon na wyjątkowe 
tripy naszymi kabrioletami. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać, aby 
uczynić naszą wyprawę niezapomnianą.

Długie, słoneczne i ciepłe dni oraz sezon urlopowy czynią z lata idealną porę 
na podróże kabrioletami. Jeśli wciąż zastanawiacie się, gdzie się wybrać, 
postaramy się wam wskazać kilka ciekawych propozycji na wakacyjne 
tripy w cabrio. Każdy znajdzie coś dla siebie… i blisko siebie, bowiem 
przygotowaliśmy po trasie na każde województwo.

Nim podamy konkretne trasy, wspomnimy o pojęciu slow drivingu. Jest on 
popularny zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i oznacza po prostu jazdę 
bez konkretnego, wyznaczonego wcześniej celu. Tak naprawdę jedynym 
celem jest jazda sama w sobie i związana z nią przyjemność.



Osoby spragnione motoryzacyjnych wrażeń  
i pięknych widoków nie muszą opuszczać 
Polski. W Bieszczadach skrywają się 
ekscytujące trasy przecinające  gęste lasy, 
takie jak serpentyna przez pasmo Gór Słonnych 
nieopodal miejscowości Wujskie w ciągu DK28 
prowadzącej z Sanoka do Przemyśla.

Najciekawszy i zarazem najbardziej kręty odcinek 
drogi wiedzie z miejscowości Wujskie do Tyrawy 
Wołoskiej, gdzie wznosi się ok. 260 m w górę, 
a następnie opada 280 m w dół. Najwyższym 
punktem drogi jest Przełęcz Przysłup (620 
m n.p.m.) położona pomiędzy nienazwanym 
wzniesieniem o wysokości 636,4 m n.p.m., a 
masywem góry Przysłup (658 m n.p.m.). Około 1 
km na południe od przełęczy znajduje się taras 
widokowy z parkingiem – Słonne, skąd rozciąga 
się piękna panorama na pasma Gór Sanocko-
Turczańskich i Bieszczadów.

MAGICZNE 
PODKARPACIE

GÓRY 
SŁONNE
BIESZCZADY 



Pokonywanie malowniczych zakrętów pozwoli oderwać myśli od trosk, 
a niepowtarzalna bieszczadzka atmosfera wyciszy i pomoże odzyskać 
równowagę. W ostatnich latach bieszczadzkie pejzaże zostały docenione 
przez twórców – w okolicach nagrywany był na przykład głośny serial 
„Wataha”. W Górach Słonnych powstały również zdjęcia do projektu 
artystycznego Barta Pogody CUPRA #createthepath z udziałem Aleksandry 
Popławskiej. 

Start – Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, przez Góry Słonne, w tym 
Przełęcz Przysłup, odwiedzając po drodze także ruiny zamku Sobień,
i wodospad na Olszance w Uhercach Mineralnych. 

Meta – Solina, a dokładniej rzecz ujmując Zapora wodna nad jeziorem 
Solińskim. Długość trasy – około 87 km.

Główne atrakcje trasy – droga z miejscowości Wujskie do Tyrawy Wołoskiej, 
jezioro Solińskie

GÓRY SŁONNE  
SERPENTYNY
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Małopolska również ma wiele wspaniałych 
miejsc do zwiedzenia. Naszą propozycją jest 
trasa wiodąca z Krakowa przez Myślenice i 
Nowy Targ aż nad jezioro Czorsztyńskie, gdzie 
będzie okazja zobaczyć słynne, zlokalizowane 
naprzeciwko siebie – po dwóch stronach jeziora 
– zamki – w Niedzicy i Czorsztynie, z którymi 
związane są różne legendy o ciążących na nich 
klątwach itp. Trasa wiedzie także przez Pieniński 
Park Narodowy, skąd będzie można podziwiać 
piękną panoramę Pienin, które wielu z nas zna 
m.in. z serialu „Janosik”. Dalsza część trasy 
biegnie przez Krościenko nad Dunajcem, znane 
ze spływów kajakowych, wzdłuż Dunajca, skąd 
odbija dopiero na Stary Sącz a następnie Nowy 
Sącz. NASZA 

MAŁOPOLSKA

KRAKÓW
NOWY SĄCZ 
PRZEZ CZORSZTYN 



Start – Kraków (Wawel), przez Zakopiankę (DK7), Rabkę Zdrój, Nowy Targ, 
następnie wzdłuż jeziora Czorsztyńskiego, z przystankami przy zamkach 
w Niedzicy oraz Czorsztynie,, następnie Krościenko nad Dunajcem, skąd 
wzdłuż Dunajca w kierunku Nowego Sącza. 

Meta – Nowy Sącz, długość – około 181 km. PS. – w II połowie 2021 roku ma 
zostać oddany do użytku najdłuższy w Polsce tunel w ciągu drogi S7, liczący 
aż 2000 m. Będzie on świetną atrakcją zwłaszcza dla właścicieli kabrioletów 
z mocnymi silnikami benzynowymi pod maską, zwłaszcza V8.

Główna atrakcja trasy – zalew Czorsztyński i jego okolice

JEZIORO  
CZORSZTYŃSKIE
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Sporo do zaoferowania mają również Beskidy 
ze swoimi malowniczymi widokowymi trasami. 
Począwszy od Ustronia, który stanowi dobrą 
bazę wypadową (z widokiem na słynne 
sanatoria-piramidy), jadąc przez Wisłę  
w stronę Szczyrku, po drodze mijając skocznię 
imienia Adama Małysza, przemierzając bardzo 
malowniczą przełęcz Salmopolską (Park 
Krajobrazowy Beskidu Śląskiego) z wieloma 
ostrymi serpentynami i dojeżdżając aż do 
Bielska Białej kierujemy się na Międzybrodzie 
Bialskie, skąd jedziemy wzdłuż jeziora do Żywca, 
gdzie można urządzić postój przy malowniczym 
parku zamkowym. Wart zwiedzenia jest także 
browar w Żywcu. Dobrym punktem widokowym 
jest także pobliska góra Żar, z której rozciąga się 
panorama na cały Beskid Żywiecki oraz jezioro 
Żywieckie. Można na nią wejść lub wjechać 
kolejką wagonową i urządzić sobie piknik 
na szczycie. Po „zaliczeniu” Góry Żar będzie 
widokowy przejazd wokół jeziora Żywieckiego.

NASZE 
BESKIDY

USTROŃ 
ŻYWIEC 
KONIAKÓW
WISŁA   



Następnie kierujemy się w stronę Milówki, skąd pochodzą bracia Golec (znani 
jako Golec Uorkiestra), skręcamy na Koniaków, gdzie robimy przystanek 
pod karczmą Ochodzita i podziwiamy panoramę Beskidów ze szczytu 
Ochodzity (894 m.n.p.m.). Następnie przejeżdżamy przez Koniaków, który 
jest najwyżej położoną wsią w Beskidach (740 m.n.p.m.), skąd kierujemy 
się w stronę Istebnej, następnie  na przełęczy Kubalonka można skręcić 
w stronę pobliskiego zamku Prezydenta RP, a następnie wrócić do Wisły 
malowniczymi serpentynami między Kubalonką a Jaworzynką.

Start – Ustroń, następnie Wisła, Wisła-Malinka, Przełęcz Salmopolska, 
Szczyrk, Żywiec, Góra Żar, objazd wokół jeziora Żywieckiego, Milówka, 
Koniaków, Istebna oraz przełęcz Kubalonka. 

Meta – Wisła Centrum. Długość trasy – około 123 km. 

Główne atrakcje – przełęcz Salmopolska, Góra Żar, Ochodzita, jezioro 
Żywieckie

MIASTO  
KONIAKÓW
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Trasa wiodąca przez malownicze drogi 
województwa opolskiego również może być 
ciekawą propozycją na weekendowy wypad. 
Wiedzie ona od jeziora Otmuchowskiego, 
wzdłuż sąsiedniego jeziora Nyskiego, przez Nysę 
a następnie widokowymi, drogami biegnącymi 
przez typowe dla Opolszczyzny pola i pagórki, 
aż na samą Górę Świętej Anny, skąd rozciąga 
się wspaniały widok na całą okolicę. Po drodze 
znajduje się także Moszna, gdzie mieści się 
przepiękny zamek, który warto zwiedzić.

SIELANKOWA 
OPOLSZCZYZNA

OTMUCHÓW 
GÓRA ŚWIĘTEJ 
ANNY 



Jezioro Otmuchowskie jest jednym z największych w województwie i stanowi 
dobre miejsce na rekreacyjne pikniki na plaży. Następnie trasa wiedzie 
przez Nysę, której historia sięga średniowiecza. Samo miasto kojarzone jest 
głównie z wytwarzaniem furgonetek Nysa za czasów PRLu. Stamtąd trasa 
wiedzie w stronę Krapkowic i Gogolina. Po drodze warto zajrzeć też do 
zamku w Mosznej, który jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. Zwieńczeniem są wyjątkowo malownicze tereny wokół Góry 
Świętej Anny z wieloma serpentynami. Trasa kończy się na Górze Św. Anny, 
skąd można podziwiać nie tylko przepiękne widoki, ale również zwiedzić 
sanktuarium oraz zobaczyć zabytkowy amfiteatr z czasów III Rzeszy oraz 
pomnik upamiętniający powstania śląskie.

Start – Otmuchów, przez Nysę, następnie Moszna, Krapkowice, Gogolin. 

Meta – Góra Świętej Anny. Długość trasy – ok. 95 km.

Główne atrakcje – jezioro Otmuchowskie, zamek w Mosznej, Góra Świętej 
Anny

GÓRA  
ŚWIĘTEJ ANNY
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Słynne uzdrowisko Kudowa-Zdrój znajduje 
się tuż przy granicy z Czechami. Znajdujące 
się w pobliżu tego miasta Góry Stołowe 
stanowią prawdziwą ucztę dla oczu. Mijając je, 
można nacieszyć wzrok licznymi nietypowymi 
formacjami skalnymi, np. maczugą, grzybem 
albo zastygłą w melancholijnym uśmiechu 
twarzą olbrzyma. Formy skalne nieraz przybierają 
formy sennych fantazji.

U STÓP 
KARPAT

KUDOWA ZDRÓJ 
KŁODZKO
KARPACZ



Jednocześnie kierowcy mogą delektować się tzw. Drogą Stu Zakrętów. 
Biegnąca pomiędzy Kudową-Zdrój a Kłodzkiem trasa została zbudowana w 
latach 1867-1870, liczy ponad 35 km długości i gwarantuje niezapomniane 
emocje. Biegnie ona przez Park Narodowy Gór Stołowych. Całe 35 km 
ostrych łuków, przepaści i pięknych widoków. Do najsłynniejszych zakrętów 
należy tzw. Stroczy Zakręt (zwany też Językiem Teściowej. Zawija on drogę 
niemal o 360 stopni i wznosi ją o 40 metrów. 

Kolejnym punktem programu jest Kłodzko, gdzie znajduje się zabytkowa 
Twierdza, z której również można podziwiać panoramę Sudetów. Następnie 
jedziemy wzdłuż granicy w stronę Nowej Rudy a następnie Wałbrzycha, 
mijając po drodze Górę Brzezinkę i Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. 
W Kamiennej Górze odbijamy na Karpacz, który jest finałem trasy. Po drodze 
mijamy także Kowary, gdzie mieści się Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. 
W Karpaczu natomiast mamy widok na Śnieżkę oraz atrakcje turystyczne w 
postaci zapory na Łomnicy, Kościoła Wang czy Dzikiego Wodospadu.

Start – Kudowa Zdrój, przez Drogę Stu Zakrętów do Kłodzka, stamtąd przez 
Nową Rudę, okolice Wałbrzycha, Kamienną Górę i Kowary aż do Karpacza. 

Meta – Karpacz. Długość trasy – 150 km.

Główne atrakcje – Droga Stu Zakrętów, Twierdza Kłodzko, Karpacz

GÓRY  
STOŁOWE
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Słynące z rozległych i czystych lasów 
województwo lubuskie również kusi, aby zbadać 
rejony Zachodniej Polski. Trasa zaczyna się w 
Świebodzinie, gdzie znajduje się wielki Pomnik 
Chrystusa Króla. Następnie droga wiedzie 
wzdłuż Odry do Krosna Odrzańskiego, gdzie 
rzeka Bóbr łączy się z Odrą.

ZIELONY 
ZACHÓD

ŚWIEBODZIN 
KROSNO ODRZAŃSKIE
SŁUBICE 
KOSTRZYN NAD ODRĄ  



Dalej droga biegnie wzdłuż granicy z Niemcami aż do sąsiadujących z 
Frankfurt nad Odrą Słubic. Zwieńczeniem trasy jest Kostrzyn nad Odrą, gdzie 
odbywa się bodajże najsłynniejszy i największy festiwal muzyczny w Polsce 
– Pol’and’Rock Festival znany też jako Polski Woodstock. Oprócz tego obok 
Kostrzyna nad Odrą znajduje się Park Narodowy „Ujście Warty”, gdzie można 
podziwiać piękne tereny, w których Warta wpada do Odry.

Start  - Świebodzin, przez Krosno Odrzańskie a następnie Słubice aż do 
Kostrzyna nad Odrą. Meta – Kostrzyn nad Odrą. Długość trasy – 157 km.

Główne atrakcje – Pomnik Chrystusa Króla, Park Narodowy „Ujście Warty”

PARK NARODOWY  
UJŚCIE WARTY
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Malownicze drogi Wielkopolski mają sporo do 
zaoferowania. Przemierzając wijące się przez pola i 
wokół jezior drogi można podziwiać niezapomniane 
widoki w swoim cabrio, zwłaszcza latem. Podróżując 
szlakiem piastowskim rozpoczynamy swoją 
przygodę od Pobiedzisk. Na trasie zatrzymujemy się 
w skansenie miniatur, gdzie znajdziemy najciekawsze 
budowle Wielkopolski i nie tylko. Dalej ruszamy 
w kierunku Lednogóry położonej nad jeziorem 
Lednica. Na największej z pięciu wysp tj. Ostrowie 
Lednickim prawdopodobnie Mieszko I przyjął chrzest 
Polski. Poza stanowiskami archeologicznymi mamy 
możliwość zwiedzania muzeum Pierwszych Piastów. 
Jeżeli zgłodniejemy idealną propozycją jest posiłek 
w Lednickich Wrotach – restauracji tuż przy trasie 
głównej. Dalej kierujemy się już na Gniezno. Będąc 
w pierwszej stolicy Polski, warto zwiedzić zwłaszcza 
Stare Miasto wraz z rozległym rynkiem oraz Katedrę 
Św. Wojciecha. 

WIELKA PRZYGODA
W WIELKOPOLSCE

POBIEDZISKA
LEDNOGÓRA
GNIEZNO
TUREK 



Stamtąd droga wiedzie właśnie wspomnianymi malowniczymi drogami 
przez pola i pomiędzy jeziorami, których w Wielkopolsce jest pełno. Po 
drodze warto zahaczyć o Licheń Stary, gdzie mieści się jedno z najbardziej 
znanych sanktuariów w Polsce, a następnie w kierunku Konina i Kościelca, 
skąd już odbijamy na miejsce docelowe, czyli Turek. Miejscowość ta nie 
wyróżnia się niczym szczególnym… poza obecnością w pobliżu pięknego 
Lazurowego Jeziora.

Start – Pobiedziska, Lednogóra, Gniezno, Licheń Stary, Konin, Kościelec i 
Turek. Meta – Lazurowe Jezioro w okolicach miejscowości miasteczka Turek.

Długość trasy – 166 km.

Najciekawsze atrakcje – Skansen Miniatur Pobiedziska, Ostrów Lednicki, 
Gniezno, Lazurowe Jezioro

LAZUROWE  
JEZIORO
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Województwo łódzkie bywa niejednokrotnie 
uznawane za jedno z mniej atrakcyjnych. Tymczasem 
także i ono skrywa w sobie kilka ciekawych miejsc. 
Trasa zaczyna się w małym miasteczku Kamieńsk, 
skąd udajemy się na pobliską Górę Kamieńsk. Jest 
to najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. 
Powstało ono wskutek wydobywania węgla 
brunatnego w pobliskiej kopalni. Znajduje się tam 
wyciąg krzesełkowy (zimą jest tam stok narciarski) 
oraz ponad 60 km ścieżek rowerowych. Warto 
udać się na szczyt wzniesienia, by móc podziwiać 
z punktu widokowego największą dziurę w Polsce, 
jaką jest Kopalnia Bełchatów.
Następnie kierujemy się w stronę Bełchatowa, 
gdzie znajduje się jedna z największych elektrowni  
w Polsce. Jest ona zasilana pochodzącym z Kopalni 
Bełchatów węglem brunatnym. Kolejnym celem są 
Pabianice pod Łodzią, gdzie znajduje się miejsce 
rekreacyjne zwane Lewitynem oraz zabytkowa 
osada rybacka. Następnie jedziemy na zachód 
w kierunku miejscowości Warta, skąd wzdłuż 
malowniczego jeziora Jeziorsko udajemy się do 
punktu docelowego, czyli miasteczka Uniejów. 

ZASKAKUJĄCE
ŁÓDZKIE

KAMIEŃSK
BEŁCHATÓW
PABIANICE
UNIEJÓW



W Uniejowie znajduje się Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, który służy 
obecnie jako hotel. Można jednak obejrzeć go z zewnątrz oraz wejść na 
dziedziniec a także przejść się ścieżką dydaktyczną w parku zamkowym. 
W ramach relaksu po podróży warto też wybrać się na znajdujące się w 
pobliżu Termy Uniejów. Niedaleko Term znajduje się Zagroda Młynarska z 
zabytkowym dworkiem z lat 80-tych oraz dwoma wiatrakami. Można tam 
uczestniczyć w warsztatach rzemieślniczych czy zobaczyć zabytkowe 
pojazdy konne i narzędzia. Uniejów jest także dobrym miejscem na spływ 
kajakowy Wartą. Warto też zajrzeć do browaru Wiatrak.

Start – Kamieńsk, przez Góra Kamieńsk, Bełchatów, Pabianice, Warta, meta 
– Uniejów. Długość – ok. 167 km

Główne atrakcje – Góra Kamieńsk, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich  
w Uniejowie

ZAMEK  
W UNIEJOWIE
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Sporo do zaoferowania ma również Mazowsze. 
Nasza trasa zaczyna się w stolicy. Startujemy 
spod Łazienek Królewskich w Warszawie, stamtąd 
jedziemy słynną Wisłostradą wzdłuż Wisły, mijając 
po drodze Stadion Narodowy, Centrum Nauki 
Kopernik oraz Bulwary Nadwiślane wraz z widokiem 
na starówkę i Zamek Królewski. 

MAZOWSZE PODRÓŻ
DO SERCA POLSKI

WARSZAWA
NOWY DWÓR- 
MAZOWIECKI 
PUŁTUSK
CIECHANÓW



Dalsza część trasy wiedzie przez Kampinoski Park Narodowy, gdzie możemy 
podziwiać puszczę kampinoską. Stamtąd kierujemy się na Nowy Dwór 
Mazowiecki, gdzie warto zobaczyć twierdzę Modlin. Dalsza część drogi 
wiedzie wzdłuż Narwii aż do jeziora Zegrzyńskiego, gdzie również warto 
zrobić przystanek i podziwiać widoki. Następnie jedziemy w dalszym ciągu 
wzdłuż Narwii aż do Pułtuska, gdzie znajduje się Zamek Pułtusk będący 
siedzibą Domu Polonii. Po drugiej stronie Narwii znajduje się z kolei Puszcza 
Biała. Z Pułtuska kierujemy się do celu trasy, jakim jest Zamek Książąt 
Piastowskich w Ciechanowie.

Start – Warszawa (Łazienki Królewskie), przez Kampinoski Park Narodowy, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk aż do Ciechanowa. Meta – Ciechanów. 

Długość trasy – około 173 km

Główne atrakcje – Łazienki Królewskie, Kampinoski Park Narodowy, Zamek 
Książąt Piastowskich 

ZAMEK  
W CIECHANOWIE
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Sielankowe wiejskie krajobrazy Kielecczyzny 
prezentują się jeszcze lepiej, gdy podziwiane są  
z „perspektywy cabrio”. Nasza trasa zaczyna się  
w Kielcach, gdzie również znajduje się kilka wartych 
uwagi miejsc. Są to m.in. Rezerwat Przyrody 
Kadzielnia, Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP 
czy mieszczący się na obrzeżach miasta Chęcińsko-
Kielecki Park Krajobrazowy. Wyjeżdżając z Kielc 
mijamy zalew Cedzyński, skąd kierujemy się na 
Krajno, gdzie znajduje się Park Rozrywki i Miniatur. 
Obok Krajna znajduje się – mieszcząca się u stóp 
góry świętokrzyskich – Święta Katarzyna. Leży ona 
w pobliżu Łysicy, czyli najwyższego wzniesienia 
gór świętokrzyskich (612 m.n.p.m.). CZAR ZIEMI

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

KIELCE
SANDOMIERZ 
PRZEZ GÓRY
ŚWIĘTOKRZYSKIE



W Bodzentynie robimy krótki przystanek przy ruinach średniowiecznego 
zamku a następnie jedziemy do Opatowa, m.in. przez Nową Słupię, gdzie 
znajduje się Pałac Tyczyński. W  Opatowie mieści się  m.in. Muzeum Kar-
tografii i Geodezji oraz Kolegiata Rzymskokatolicka pw. św. Marcina. Stam-
tąd kierujemy się już do celu trasy, jakim jest leżący nad Wisłą Sandomierz. 
Znane z serialu „Ojciec Mateusz” miasto kryje w sobie wiele zagadkowych  
i ciekawych miejsc, jak np. Zamek Królewski, starówka, Bazylika katedralna 
Narodzenia NMP czy słynna podziemna trasa turystyczna.

Start – Kielce, przez Krajno, Świętą Katarzynę, Bodzentyn, Nowa Słupia, 
Opatów aż do Sandomierza. 

Meta – Sandomierz. Długość trasy – około 110 km.

Główne  atrakcje – Chęcińsko-kielecki park krajobrazowy, góry świętokrzy-
skie, Sandomierz

GÓRY  
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Bardzo wiele ciekawych miejsc znajduje się także 
na Lubelszczyźnie. Oczywiście bazą wypadową 
jest Lublin. Warto tam zwiedzić starówkę oraz 
Zamek Lubelski a także znajdujące się w zachodniej 
części miasta Muzeum Wsi Lubelskiej. Stamtąd 
kierujemy się na północny wschód, w stronę 
Łęcznej, gdzie odbijamy w kierunku Poleskiego 
Parku Narodowego. Można tam podziwiać piękną 
przyrodę wschodniej Polski. 

LUBELSKIE
UWODZĄCE KRESY

LUBLIN
CHEŁM
ZAMOŚĆ
PRZEZ POLESKI
PARK NARODOWY



Następnie jedziemy na południe do Chełma, gdzie znajdują się m.in. 
kopalnia kredy oraz podziemia kredowe. Potem udajemy się na południe 
w kierunku Krasnegostawu, mijając po drodze ruiny zamku w Krupem.  
Z Krasnegostawu kierujemy się na południe prosto do miejsca docelowego, 
czyli Zamościa, gdzie znajduje się przepiękna zabytkowa starówka wraz z 
Synagogą.

Start – Lublin, przez Łęczną, Poleski Park Narodowy, Chełm, Krasnystaw, aż 
do Zamościa. 

Meta – Zamość. Długość trasy – około 187 km

Główne atrakcje – Lublin, Poleski Park Narodowy, Zamość

POLESKI PARK  
NARODOWY
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Podlasie skrywa tyle pięknych miejsc do zobaczenia, 
że postanowiliśmy zaproponować wyraźnie dłuższą 
trasę niż dotychczas… Zaczynamy w Suwałkach, 
w pobliżu których znajduję się Wigierski Park 
Narodowy, który jest jednym z największych 
parków narodowych w Polsce. Najważniejszym 
elementem Wigierskiego Parku Narodowego jest 
rozległe i malownicze jezioro Wigry. 

Z Suwałek kierujemy się na południe wzdłuż jeziora 
Wigry w kierunku Mikaszówki, skąd podążamy 
wzdłuż Kanału Augustowskiego do Augustowa. 
Co ciekawe,  kanał liczy ponad 100 km długości 
i jest najdłuższym zabytkiem w Polsce. Łączy 
on ze sobą malownicze polodowcowe jeziora.  
Z Augustowa udajemy się na południe w kierunku 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, który słynie  
z bardzo bogatej fauny i flory oraz licznych torfowisk 
i bagien.

MALOWNICZE
PODLASIE

SUWAŁKI
BIAŁOWIEŻA 



Z Biebrzańskiego Parku Narodowego kierujemy się na południe do 
Białegostoku, skąd jedziemy dalej w kierunku Bielska Podlaskiego i w połowie 
drogi odbijamy na Hajnówkę. Stamtąd już udajemy się prosto do celu, a 
więc leżącej w samym sercu Puszczy Białowieskiej Białowieży. Zaraz obok 
znajduje się już granica polsko-białoruska. Warto zobaczyć Białowieski Park 
Narodowy, który jest jednym z najpiękniejszych lasów w Polsce. Znajduje się 
też tam pokazowa zagroda żubrów.

Start – Suwałki, przez Wigierski Park Narodowy, Mikaszówkę, wzdłuż 
Kanału Augustowskiego, Augustów, Biebrzański Park Narodowy, Białystok, 
Hajnówkę, aż do Białowieży. 

Meta – Białowieża. Długość trasy – około 277 km.

Główne atrakcje – Wigierski Park Narodowy, Kanał Augustowski, Biebrzański 
Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy

BIAŁOWIESKI  
PARK NARODOWY
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Zwane „Krainą Wielkich Jezior” Pojezierze Mazurskie 
jest prawdziwym rajem dla żeglarzy, ale nie tylko 
dla nich. Snucie się drogami wijącymi się pomiędzy 
polodowcowymi malowniczymi jeziorami dostarczy 
nam wielu niezapomnianych widoków. Nasza trasa 
zaczyna się w Mrągowie, gdzie znajduje się m.in. 
Muzeum Sprzętu Wojskowego oraz położony nad 
jeziorem Czos amfiteatr. 

Z Mrągowa kierujemy się na północ w stronę 
Kętrzyna a stamtąd dalej na północ do Węgorzewa, 
mijając po drodze drugie największe jezioro 
w Polsce – Mamry. W Węgorzewie znajduje 
się zabytkowy zamek krzyżacki z XIV wieku. Z 
Węgorzewa kierujemy się na południe do Giżycka. 
Po drodze znajdują się ruiny polowej kwatery 
Himmlera „Hochwald” (przed miejscowością 
Pozezdrze). WOKÓŁ

WIELKICH JEZIOR

MRĄGOWO
WĘGORZEWO
MIKOŁAJKI
ŚNIARDWY 



W Giżycku znajduje się twierdza Boyen, którą zbudowano w połowie XIX 
wieku na rozkaz króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Ma ona kształt gwiazdy. Z 
Giżycka kierujemy się dalej na południe wzdłuż rozległego jeziora Niegocin, 
nad którym zresztą leży wspomniane miasto. Dojeżdżamy do leżących 
między dwoma jeziorami Mikołajek, skąd ruszamy dalej na południe w 
kierunku Rucianej-Nidy. Stamtąd kierujemy się na wschód w kierunku Piszu. 
Trasa kończy się nad największym jeziorem w Polsce - jeziorem Śniardwy, 
a dokładniej nad punktem widokowym Szeroki Ostrów, znajdującym się na 
północ od miejscowości Zdory.

Start – Mrągowo, przez Kętrzyn, Węgorzewo, Giżycko, Mikołajki, Ruciane-
Nidą i Pisz. 

Meta – Punkt widokowy Szeroki Ostrów nad jeziorem Śniardwy. Długość 
trasy – około 176 km.

Główne atrakcje – jezioro Mamry, jezioro Niegocin, jezioro Śniardwy

JEZIORO 
NIEGOCIN
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Trasę na Kujawach można by równie dobrze nazwać 
„tripem wzdłuż Wisły”. Startujemy z położonego 
na południu Kujaw Włocławka, skąd udajemy się 
pobliskiego Gostyńsko-Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego. Można tam podziwiać pradolinę 
Wisły. Stamtąd wracamy do Włocławka, skąd 
kierujemy się na północ w stronę Torunia, cały czas 
jadąc wzdłuż Wisły. 

POZNAJ
UROK KUJAW

WŁOCŁAWEK
TORUŃ
BYDGOSZCZ
CHEŁMNO



W Toruniu warto zwiedzić piękną starówkę, gdzie znajdują się m.in. Żywe 
Muzeum Piernika oraz Ruiny Zamku Krzyżackiego, położone nad samą 
Wisłą. Stamtąd jedziemy wzdłuż Wisły do Bydgoszczy, gdzie znajduje się 
ujście Brdy do Wisły oraz Leśny Park Kultury i Wypoczynku w pobliskim 
Myślęcinku. Z Myślęcinka jedziemy na północ do Chełmna, gdzie znajduje 
się cel podróży, jakim jest położony nad jeziorem Starogrodzkim ośrodek 
wypoczynkowy.

Start – Włocławek, przez Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Toruń, 
Bydgoszcz i  Myślęcinek. 

Meta – Chełmno. Długość trasy – około 194 km.

Główne atrakcje – Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Toruń, Leśny 
Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku

MIASTO 
PIERNIKA
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Na sam koniec przygotowaliśmy coś ekstra. 
Najdłuższa z zaproponowanych tras biegnie wzdłuż 
polskiego wybrzeża. Zaczynamy w Świnoujściu, 
gdzie oprócz szerokiej plaży (jednej z najszerszych 
w Polsce) warto się wybrać przez Park Zdrojowy 
do Stawy Młyny. W centrum miasta natomiast 
znajduje się Port Wojenny. Po drugiej stronie Świny 
warto zobaczyć latarnię morską oraz Fort Gerharda. 
W Świnoujściu trzeba liczyć się z chwilą postoju z 
powodu przeprawy promowej przez Świnę (tunel 
pod rzeką dopiero jest w budowie). 
Ze Świnoujścia kierujemy się na największą wyspę 
w Polsce – Wolin - do Międzyzdrojów, gdzie 
znajduje się słynna Promenada Gwiazd oraz Molo 
a także Pokazowa Zagroda Żubrów. Przejeżdżamy 
przez Woliński Park Narodowy, gdzie znajdują się 
liczne punkty widokowe, np. Biała Góra lub Gosań, 
skąd rozciąga się piękny widok na Bałtyk. 
Następnie jedziemy do Dziwnowa, gdzie znajduje 
się Park Miniatur i Kolejek oraz Zatoka rozległa 
Wrzosowska. Kolejnym punktem wyprawy będzie 
Trzęsacz ze słynnymi ruinami kościoła na klifie. 
Następnie kierujemy się do Niechorza, gdzie 
znajduje się warta zobaczenia latarnia morska. 

PROJEKT
WYBRZEŻE

OD 
ŚWINOUJŚCIA
PO HEL



Po Niechorzu jedziemy m.in. przez Mrzeżyno do Kołobrzegu. Miasto znane 
jest m.in. z odbywającego się corocznie w lipcu festiwalu Sunrise (od 
ubiegłego roku w pobliskim Podczelu). W Kołobrzegu warto zobaczyć molo, 
latarnię morską, Oceanarium, Kołobrzeski Skansen Morski oraz Muzeum 
Oręża Polskiego a także amfiteatr.
 Z Kołobrzegu kierujemy się do Sarbinowa, gdzie znajdują się piękna plaża 
z punktem widokowym. W drodze do Sarbinowa warto zobaczyć także 
latarnię morską w Gąskach. Kolejnym przystankiem jest Mielno, zwane 
też „największą nadmorską imprezownią w Polsce” z uwagi na obecność 
wielu klubów. W Mielnie warto też zobaczyć Pomnik Poległych Pilotów na 
promenadzie. 

Dalsza część trasy biegnie wzdłuż pomiędzy morzem a jeziorem Jamno.  
W miejscowości Unieście znajduje się Molo Spacerowe z punktem 
widokowym na jezioro Jamno. Następnym celem jest Darłowo, w którym 
warto urządzić nocleg (z racji na długość trasy warto ją rozdzielić przynajmniej 
na dwa dni). W Darłowie znajduje się m.in. Zamek Książąt Pomorskich oraz 
latarnia morska.

Z Darłowa jedziemy do Jarosławca, gdzie warto zobaczyć Motylarnię  
i Papugarnię oraz Park Krajobrazowy Głównica. Następnym przystankiem 
jest Ustka, gdzie znajdują się zabytkowe Bunkry Bluchera, latarnia morska 
oraz punkty widokowe na plaży. Z Ustki kierujemy się do Łeby, mijając po 
drodze jeziora Gardno i Łebsko. W Łebie znajduje się m.in. Muzeum Bursztynu 
oraz Piernikowy Dom Do Góry Nogami. W pobliżu Łeby znajduje się – leżący 
pomiędzy morzem a jeziorem Łebsko – Słowiński Park Narodowy ze słynnymi 
ruchomymi wydmami.

KOŚCIÓŁ 
W TRZĘSACZU



Z Łeby kierujemy się do Jastrzębiej Góry,  gdzie znajduje się latarnia morska 
oraz najbardziej wysunięty na północ punkt w Polsce zwany Gwiazdą 
Północy. W Jastrzębiej Górze znajduje się także Muzeum Figur Woskowych. 
Kolejnym przystankiem będzie Władysławowo, mijając po drodze Rezerwat 
Przyrody „Przylądek Rozewie”. We Władysławowie warto się przejść Aleją 
Gwiazd Sportu. 

Z Władysławowa kierujemy się już do finału naszej podróży, a więc Helu. 
Wjeżdżając na półwysep Helski, mijamy liczne punkty widokowe, np. Plażę 
Chałupy czy Tor Półwysep. Po drodze mijamy też Jastarnię i Juratę. W 
Jastarni znajduje się Rezerwat Torfowe Kłyle. Z kolei w Juracie znajdziemy 
Molo wychodzące na Zatokę Pucką oraz punkt widokowy, z którego można 
podziwiać zarówno zatokę jak i otwarte morze. Na całym półwyspie Helskim 
znajduje się mnóstwo obiektów wojskowych, często z czasów II wojny 
światowej.

SŁOWIAŃSKI 
PARK NARODOWY



Wreszcie dojeżdżamy na Hel, który wręcz „ocieka” w obiekty militarne. 
Znajdziemy tam też Fokarium oraz Muzeum Ochrony Wybrzeża a także 
malownicze wydmy. Na Helu znajdziemy także latarnię morską. Tym, co 
jednak naprawdę zapiera dech w piersiach, jest widok z plaży na Cyplu 
Helskim, gdzie możemy podziwiać, jak otwarte morze przechodzi w zatokę.

CYPEL 
HELSKI
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DZIĘKUJEMY
Dziękujemy że dotrwaliście do końca. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas trasy będą niezapomnianą przygodą z wiatrem we włosach. Katalog 

jest to produkt niekomercyjny stworzony z myślą o pasjonatach cabrioletów. Skład graficzny został przygotowany dzięki uprzejmości Agencji 

Reklamowej Wtstudio z Poznania. Materiały merytoryczne oraz zaplanowane trasy przygotował dla nas MOTOHIGH Paweł Bartocha. Informujemy 

również, że wykorzystane fotografie zostały zaimplementowane z serwisów danego regionu Polski mając za zadanie jego promocję. W przypadku 

problemów prawnych autorzy katalogu zamieszczą adekwatną notę prawną dot. autora wybranego zdjęcia.

Autorzy katalogu zastrzegają sobie prawo do rozpowszechniania treści merytorycznych oraz graficznych

bez wcześniejszej informacji. Wszystkie wnioski proszę kierować drogą elektroniczną facebook.com/cabriomaniacy


