
 Międzyzdroje leżą na największej polskiej wyspie Wolin o kształcie przypominającym trójkąt. Początek miejscowości  
to okres jeszcze sprzed XII wieku, kiedy istniały tu osady Żelazo oraz Kępieńce. Na przestrzeni kolejnych wieków 

powstała tu spora karczma, wyspę Wolin opanowali Szwedzi, następnie Prusacy, a wypoczynek nad Morzem  

Bałtyckim i uroki kąpieli w słonej wodzie rozsławili Anglicy w XVIII wieku. Przełom nastąpił w 1832 roku.  

Zaczęto wznosić obiekty kąpieliskowe, zakład solankowy, powstała promenada, park, molo. Po drugiej  

wojnie światowej Międzyzdroje przyłączono do Polski i nadano im prawa miejskie. Przez kilkanaście  

lat były one oficjalną częścią Świnoujścia. Główną atrakcją Międzyzdrojów jest piękna plaża,  

otoczona wspaniałymi krajobrazami, z dobrą infrastrukturą, cenionym zapleczem  

gastronomicznym, uznawana powszechnie za jedną z najlepszych pod każdym  

względem w Polsce. Ma opinię naprawdę bezpiecznej oraz bardzo czystej,  

nawet pomimo odwiedzających miasto w ciągu sezonu wakacyjnego  

kilkudziesięciu tysięcy turystów. Około 1/4 z nich to obywatele  

innych krajów. Do innych atrakcji należą: liczące sobie 395 m  

betonowe molo z 2004 r., Aleja Gwiazd (spacerowa  

promenada z odciskami dłoni znanych Polaków),  

utworzony w 1960 r. Woliński Park Narodowy,  

Gabinet Figur Woskowych oraz Bałtycki  

Park Miniatur. 

https://turystyka.wp.pl/miedzyzdroje 
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Długość trasy: 4,6 km 

Do potwierdzenia: 24 PK 

Międzyzdroje 

Wypad na rybkę 
 

Na planie Międzyzdrojów, czerwonymi okręgami,  

zaznaczono różne miejsca, punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich wykonano zdjęcie. Dopasowane do PK zdjęcia,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Uwaga! Zdjęć jest więcej – wybierz tylko te właściwe. 

Projekt trasy: Jarosław Głowacki  

Opracowanie graficzne: Dariusz Mazurek  

Aktualność: wrzesień 2020 r. 
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trino.pttk.pl  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: 

poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), 

przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej 

http://trino.pttk.pl/. 


