
Szlaki  turystyczne  
na terenie Słowińskiego Parku Narodowego 

Lp. Szlak/Kolor Trasa Kod-Nr wg PTTK Długość /km. Utrudnienia  na   szlaku/uwagi 

1.  

 
Łeba - Rowy    Szlak ,,Nadmorski”. 

 
PM-05-c 36,5 

Największe utrudnienia na szlaku występują w okresie jesiennym, 
wczesną wiosną i w okresie letnim po obfitych opadach deszczu. 
Okresowo w obniżeniach terenu stoi woda, tworzą się rozległe i 
głębokie kałuże, które utrudniają ruch turystyczny. Po zejściu wody 
szlak  robi się błotnisty ,występują dziury i wyboje oraz głębokie 
koleiny. 
Największe utrudnienia występujące pomiędzy Rowami a Rabką : 
- od pomostu widokowego nad jez. Gardno do zejścia czarnego szlaku 
w  stronę  morza, 
-odcinek ok. 800 m. przed skrzyżowaniem ze szlakiem czarnym  
prowadzącym do Gardny Wielkiej 
- odcinek  od  jez. Dołgie Wielkie do szosy i od parkingu leśnego do 
Wydmy Czołpinskiej - błotnisty, okresowo zalewany wodą,  
- odcinek  od Wydmy  Czołpińskiej do zejścia  na Wydmę Łącką  
( szlak biegnie brzegiem morza-plażą) w   okresie jesienno – 
zimowym  wieją  silne wiatry. 
- odcinek Wydma Łącka -  Rąbka o dł. ok. 5,5 km  – występuje duże 
natężenie ruchu turystycznego w sezonie letnim ( ruch pieszy, 
rowerowy, przewozy wózkami elektrycznymi, pojazdy upoważnione) 
Utrudnienia zaznaczono mapie. 

2.  

 
  Rowy– Jez. Dołgie Wlk. – Rowy. PM-1501-z 18,0 

Na odcinku od miejscowości Rowy wzdłuż brzegu jez. Gardno 
prowadzi równolegle ze szlakiem czerwonym ( utrudnienia jak na 
szlaku czerwonym). Od skrętu w kierunku morza szlak jest 
wyłożony płytami „jumbo” . Płyty  miejscami nierówne.  Przejście 
na plaże przez wydmy jest stosunkowo trudne – strome zejście. 
Utrudnienia zaznaczono na mapie.  

3.  

 
Rowy – brzeg morza. PM-1520-s 0,5 

Szlak łącznikowy. Okresowo po opadach deszczu występują kałuże . 
Końcowy odcinek  przy zejściu na  plażę o dł. 150 m  z  sypkim  
piaskiem  
Utrudnienia zaznaczono na mapie. 

4.  

 
Jez. Gardno – brzeg morza. PM-1519-s 1,0 

Szlak łącznikowy. Na odcinku przy  jez. Gardno  wystające korzenie, 
w środkowym odcinku fragment piaszczysty o dł. ok. 50 m.  
Odcinek przechodzący przez wydmy przednie do morza  o                
dł.   ok. 300 m – długi, kręty i wąski.  
Utrudnienia zaznaczono na mapie. 

5.  

 
Jez. Dołgie Wlk. – parking – brzeg morza. PM-1510-s 1,5 

Szlak łącznikowy. Szlak  odcinkami piaszczysty, końcowy odcinek  w 
kierunku brzegu  morza na długości ok. 50 m zalewany po 
intensywnych opadach ( stoi woda). 
Utrudnienia zaznaczono na mapie. 

6.  

 
Czołpino – plaża  – Latarnia-Czołpino. PM-1509-n 4,5 

 Na odcinku od parkingu leśnego do podstawy wydmy, na której 
stoi latarnia  szlak jest okresowo ( po intensywnych opadach) 
błotnisty, zalewany wodą. Dalszy odcinek szlaku z latarni do plaży i 
dalej do Czerwonej Szopy i parkingu leśnego w Czołpinie przez cały 
rok suchy. Na odcinku stromego podejścia pod latarnię – schody na 
dł. ok. 200 m. Utrudnienia zaznaczono na mapie. 

7.  

 
Rąbka (wyrzutnia) – brzeg morza. PM-1508-s 0,8 Szlak łącznikowy.  Nawierzchnia gruntowa. Szlak bez utrudnień.  



 

8.  

 
Rąbka (brama) – brzeg morza. PM-1507-s 1,0 

Szlak  łącznikowy. Po intensywnych opadach deszczu mogą 
występować kałuże na odcinku ok. 100 m. 
Utrudnienia zaznaczono na mapie. 

9.  

 
Stara Łeba  – brzeg morza – Wydma Łącka - Stara Łeba. PM-1506-z 18,0 

Na odcinku Wydma Łącka -Stara Łeba biegnie razem ze szlakiem 
czerwonym , występuje duże natężenie ruchu turystycznego w sezonie 
letnim ( ruch pieszy, rowerowy, przewozy wózkami elektrycznymi, 
pojazdy) 
 Szlak przebiega częściowo brzegiem morza –plażą. 
Utrudnienia zaznaczono mapie. 

10.  

 
Smołdzino – Jez. Dołgie Wlk. PM-1505-s 6,0 Szlak łącznikowy.  Szlak w dobrym stanie technicznym.  Po dużych 

opadach atmosferycznych mogą występować kałuże. 

11.  

 
Smołdziński Las – Czołpino – parking. PM-1504-s 3,0 Szlak łącznikowy.  Szlak biegnący drogą  asfaltową. W sezonie 

letnim wzmożony ruch kołowy. 

12.  

 
Gardna Wlk. – skrzyżowanie szlaków czerwonego i 

zielonego. 
PM-1503-s 4,5 Szlak łącznikowy. Odcinek szlaku wykonany z płyt „jumbo”. 

13.  

 
Gardna Wlk. – Łeba   Szlak ,,Słowińców”. PM-1502-y 39,0 

Szlak w granicach  Parku  w okresie całego roku  trudny do przebycia   
( z wyłączeniem odcinka od Gardny Wielkiej do Kluk),  miejscami 
nieprzejezdny.  Na odcinku Kluki – Lisia Góra niebezpieczny                 
( położony na obszarze  torfowiska) przez cały rok nieprzejezdny – 
trudny do przejścia, występują zagłębienia na całej szerokości 
wypełnione błotem . Na odcinku pomiędzy wsią Gace a Żarnowską 
szlak przebiega przez wydmy , na licznych odcinkach piaszczysty. 
Odcinek szlaku wzdłuż Kanału Żarnowskiego-  zły stan techniczny, 
utrudnione przejście  i  przejazd.,  
Utrudnienia zaznaczono na mapie. 

14.  

 
Gardna Wlk. – Rowokół. PM-163-n 10,0 Na odcinku od Gardny Wielkiej do podnóża Rowokołu biegnie 

razem ze szlakiem żółtym. Dalej prowadzi na szczyt  Wzgórza 
Rowokół.  Na tym odcinku po gwałtownych ulewach następuje duży 
spływ wód opadowych.  Na  szlaku  miejscami występują korzenie  i 
erozja. Szlak miejscami błotnisty. 

15.   

szlak kajakowy -szlak kajakowy na rzece Łupawie w granicach SPN do ujścia 
do Jeziora Gardno oraz w linii prostej od ujścia rzeki Łupawy 
do Jeziora Gardno, do przystani PTTK w Gardnie Wielkiej  
-odcinek rzeki Łupawa od ujścia rzeki z Jeziora Gardno ( od 
rozwidlenia w miejscu delty wstecznej) do granicy SPN. 

 

- 

 

5,0 

 
 
Obowiązuje  zakaz  pływania  przez jez. Gardno do Rowów. 
( brak możliwości uzyskania zgody na  przepłynięcie jeziora) 

16.   

szlak kajakowy -szlak kajakowy na rzece Łebie od granicy SPN w górnym 
biegu rzeki do mostu drogowego na trasie Izbica-Gać 

- 4,5 
Obowiązuje  zakaz  pływania  przez jez. Łebsko  do  Łeby. 
( brak możliwości uzyskania zgody na przepłynięcie jeziora) 

17.  

 

 

  
 
Pomorski Szlak św. Jakuba 
 Żarnowska – Smołdzino- Rowy 

(odcinki szlaku  częściowo  przebiegają  przez teren SPN) 

 

-V odcinek Lęborski 
Łeba – Izbica 
-VI  odcinek Lęborski 
Izbica – Smołdzino 
-I odcinek Słupski   
Smołdzino - Rowy  

 
        17,6  
 
        22,9 
 
        15,6 

Szlak częściowo przebiega przez teren SPN szlakami turystycznymi, 
w tym szlakiem żółtym na odcinku Łeba –Izbica-Lisia Góra, na 
odcinku od Retowa do Rowów niemal w całości nawierzchnia z płyt 
„jumbo”.  Na odcinku od przepompowni do wieży widokowej na 
odcinku ok. 1200 miejscami płyty zapadnięte  na skutek 
działalności bobrów.  

18.  

 
szlak rowerowy    ścieżka rowerowa na odcinku Łeba -Rąbka -            1,5 Turyści piesi korzystający ze szlaku ze względu na brak chodników. 


