
5.Wokół Jeziora Kamienieckiego (38km) 

 

LINK do mapy: 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=218152413409345102794.0004c761577fa

8dd6acb6&msa=0   

Charakterystyka: średnio trudna, 2,5h, 10% asfalt, szczególnie ciekawa 

widokowo 

 

Opis: Z Wylatkowa kierujemy się na zielony szlak w stronę zamku w lesie. Około 

150m  za opuszczoną zagrodą przed zamkiem odbijamy drogą w prawo zostawiając 

zamek po lewej w lesie. Po około 600m skręcamy w twardy leśny dukt w prawo. 

Jedziemy nim cały czas prosto, przecinamy drogę szutrową, dalej prosto ok. 1200m i 

dojedziemy  do zielonego szlaku. Jedziemy nim w prawo przez około 800 metrów i 

zjeżdżamy na rozdwojeniu dróg w lewo żegnając się z zielonym szlakiem. 

Po około 800m skręcamy na niebieski szlak rowerowy w lewo, który doprowadzi 

nas do drogi asfaltowej. Tutaj skręcamy w prawo i po ok. 900m dojeżdżamy do 

Podlesia. Przy przystanku PKS skręcamy w lewo w polną drogę i jedziemy cały czas 

prosto przez Myślątkowo i Ostrówek do Kamionka. Prowadzi nas tu naprzemiennie 

droga szutrowa z piaskową. W Kamionku wjeżdżamy na asfalt i kierujemy się w lewo. 

Droga doprowadzi nas wzdłuż brzegu do końca jeziora. W miejscowości Łosośniki 

objeżdżamy koniec jeziora w lewo i wracamy drogą piaszczystą po drugiej stronie 

brzegu.  

W miejscowości Kamieniec za kościołem, a przed pomnikiem, zjeżdżamy z asfaltu i 

kierujemy się w lewo pod górkę drogą szutrową. Cały czas jedziemy prosto wzdłuż 

brzegu jeziora. W okolicy plaży i kilku domków letniskowych w lesie wjedziemy na 

czerwony szlak rowerowy. Jedziemy nim cały czas prosto bezpośrednio przy 

jeeziorze. Na końcu jeziora szlak jest bardzo wąski. Przez łąkę za jeziorem 

dojedziemy czerwonym szlakiem do piaszczystej drogi. Tutaj żegnamy się z 

czerwonym szlakiem odbijamy w prawo, by po około 200m drogi pod górę skręcić w 

lewo nad lasem i dojechać do prosto do Słowikowa. 

W Słowikowie kierujemy się w prawo i za skansenem maszyn rolniczych                      

odbijamy bardzo starą drogą asfaltową w lewo ( drogowskaz  Jerzykowo)  do 

Skubarczewa. W Skubarczewie 300m za jeziorem zjeżdżamy z asfaltu w prawo przy 

krzyżu pomiędzy zabudowaniami na drogę szutrową do Wylatkowa.Za około 1km  w 

lesie kierując się lekko w prawo wjedziemy na zielony szlak , którym obok zamku 

dojedziemy do wsi Wylatkowo. 



 

Widok na Jezioro Kamienieckie od strony Łosośników 

 

Zarośnięta rzeczka przy czerwonym szlaku 



 

Jezioro Kamienieckie 

 

Wąski czerwony szlak rowerowy przy koocu jeziora 

 

 


