Szlak „Wiatraków”
Lokalizacja

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi po terenach gminy i miasta Darłowo.
Przebieg szlaku: Darłowo – Cisowo – Kopań - Wicie.
Numer w Zachodniopomorskiej Bazie Szlaków
Turystycznych: P-Z-ZSL-112, wg PTTK: brak danych.
Oznaczony kolorem zielonym.
Szlak należy do szlaków łatwych, ma jednak kilka
trudniejszych odcinków. Część szlaku przebiega w
sąsiedztwie wiatraków. Na trasie widoki na
panoramę nadmorską, a w samym Darłowie cały
szereg atrakcji turystycznych, m.in. gotycki Zamek
Książąt Pomorskich, kościół mariacki z XIV w., XVwieczne kościoły św. Jerzego i św. Gertrudy (jedyna
dwunastoboczna
budowla
w
Polsce)
czy
średniowieczna Brama Kamienna. W położonym u
ujścia Wieprzy Darłówku Wschodnim i Zachodnim
czekają kolejne atrakcje, w tym militarne. Darłowo
słynie
ze
zlotów
historycznych
pojazdów
wojskowych, którym towarzyszy również bazar
militarny i kuchnia polowa. Przechodzi tędy także
szlak kajakowy.
Odcinek 1: Darłowo Zamek Książąt Pomorskich –

DŁUGOŚĆ TRASY

13 km
TRUDNOŚĆ TRASY
   

SZACOWANY CZAS PODRÓŻY

2godz. 20min.
LISTA ETAPÓW

1. Zamek Książąt Pomorskich w
Darłowie
Darłowo

2. Ratusz
Darłowo

3.
4.
5.
6.

Darłowo
Cisowo
Kopań
Jezioro Kopań
Kopań

7. Koniec trasy na ulicy Morskiej

Kopań węzeł szlaków. Nawierzchnia: asfalt, chodnik,
polbruk, drogi utwardzone, drogi gruntowe, beton.



Pokaż na mapie

Szlak zaczyna/kończy swój bieg przy Zamku
Książąt Pomorskich, najstarszym i najlepiej
zachowanym przykładzie architektury obronnej na
polskim wybrzeżu. Tuż przed zamkiem znajduje się
duży węzeł szlaków turystycznych (piesze: niebieski
„Rezerwatów” i czerwony międzynarodowy E-9 oraz
rowerowe: międzynarodowy R-10 (EV10) i lokalny
„Zabytków
Średniowiecza”).
Przez
Darłowo
przebiega również nitka główna Pomorskiej Drogi
Świętego Jakuba.



Dodaj do planu podróży

Ruszamy ul. Zamkową, skręcamy w ul. Podzamcze,
potem w ul. Powstańców Wielkopolskich. Idziemy
deptakiem i przechodząc przez Bramę Wysoką
dochodzimy do ul. Ojca Damiana Tynieckiego. Po
lewej stronie znajduje się historyczna zabudowa
miasta. Skręcamy w ul. Polną, idziemy w stronę
elektrowni wiatrowej. Podziwiając wysokie (118 m)
wiatraki, kierujemy się do wsi letniskowej Cisowo, w
której mijamy gotycki kościół św. Stanisław Kostki,
zbudowany w 1321 r. na miejscu dawnego kościoła
drewnianego joannitów. We wsi jest też pomnik ku
czci mieszkańców poległych w czasie I wojny
światowej i zabytkowa zabudowa zagrodowa z XIX
w. Warto zwrócić uwagę na grupę pomnikowych
drzew rosnącą przy kościele w Cisowie (cztery
jesiony wyniosłe o obwodzie 230-250 cm, dwa
jesiony wyniosłe odmiana zwisająca o obwodzie
230-250 cm, trzy dęby szypułkowe o obwodzie 230250 cm, klon zwyczajny o obwodzie 320 cm,
kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 245 cm, lipa
drobnolistna o obwodzie 230 cm).
Po przejściu przez wieś kierujemy się na północ do
kolejnej wsi - Kopań. Przed miejscowością dołącza
do nas międzynarodowy szlak rowerowy R-10
(EV10). Kopań to wieś letniskowa, ale i historyczna.
Możemy tu odnaleźć zabudowę zagrodową z XVIIXIX w., a 300 m na północny zachód - grodzisko.
Przy zachodnim brzegu jeziora Kopań znajduje się
ogromny granit różowy – nad wodę wystaje 1,2 m
kamienia.
Odcinek 2: Kopań węzeł szlaków - Wicie.
Nawierzchnia: asfalt, drogi utwardzone, drogi
gruntowe.
Odcinek dość łatwy z nielicznymi utrudnieniami.

Idąc w prawo wraz z międzynarodowym szlakiem
rowerowym R10 (EV10), poruszamy się drogą
żwirową, a następnie polną. Po kilkuset metrach
dochodzimy do rozjazdu. Nasz szlak skręca w dość
zarośniętą drogę w stronę jeziora Kopań, zaś szlak
rowerowy w kierunku Drozdowa. Dochodzimy do
jeziora i idziemy ścieżką wzdłuż jego południowych
brzegów, a następnie wzdłuż pola. Po ok. 2,5 km
dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w lewo.
Po ok. 2 km docieramy do miejscowości Wicie, gdzie
- tuż przy plaży - nasz szlak kończy/zaczyna swój
bieg. Tutaj znajduje się również węzeł z czerwonym
międzynarodowym szlakiem pieszym E-9, który
umożliwia nam powrót do Darłowa przez Darłówko.
Wicie to wspaniałe miejsce na odpoczynek,
plażowanie i baza na dalszy wypad, choćby szlakiem czerwonym - do Jarosławca.
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