TURYSTYKA AKTYWNA
W gminie Smołdzino na pewno nie będziecie się nudzić! W zależności od upodobań oraz
zapotrzebowania na konkretną dawkę adrenaliny każdy znajdzie tutaj dla siebie odpowiednie zajęcie.
Osoby preferujące wycieczki piesze lub nordic – walking mogą udać się na pobliskie wzgórza oraz
wydmy, a także jednym z poprowadzonych w gminie pieszych szlaków turystycznych. Popularnym
wśród turystów jest Szlak Słowińców, który prowadzi południową częścią Słowińskiego Parku
Narodowego. Warto wybrać się na spacer niebieskim szlakiem z Czołpina do Latarni Morskiej, a także
czerwonym, prowadzącym wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Szlaki Słowińskiego Parku Narodowego

Spływ Łupawą

Surfer na J. Gardnie
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Liczne ścieżki rowerowe doprowadzą nas do najbardziej urokliwych zakątków gminy Smołdzino.
Możemy wybrać się na wycieczkę rowerową malowniczym zielonym szlakiem dookoła jeziora Gardno
lub żółtą trasą zwaną „Złotymi Piaskami”. Przez gminę przechodzą także międzynarodowe autostrady
rowerowe. Jedną z nich jest trasa R-10 (EuroVelo 10), prowadząca dookoła Morza Bałtyckiego. Trasa
ta pokrywa się ze Szlakiem Żelaznej Kurtyny (EuroVelo 13), który swój początek bierze w okolicach
przylądka Północnego i prowadzi aż do Morza Czarnego.
Miłośnicy turystyki wodnej mogą wybrać się na spływ kajakowy rzeką Łupawą. Będzie to wyprawa
pełna nie tylko niesamowitych doznań, ale również urozmaicona pięknymi krajobrazami. Początkowo
rzeka meandruje między stromymi wzgórzami, a po minięciu Smołdzina płynie przez pokrytą
torfowiskami i łąkami równinę.
Na terenie gminy znajdują się cztery jeziora przymorskie: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Małe. Na
jeziorze Gardno w granicach wyznaczonych przez Słowiński Park Narodowy poszukujący nowych
wrażeń mogą rozpocząć przygodę z wind i kite surfingiem oraz żeglarstwem. Z kolei po jeziorze
Łebskim w sezonie letnim kursuje statek pasażerski, transportujący turystów do najważniejszych
miejsc w parku.
Jeżeli chcecie wybrać się na przejażdżkę „cztery na cztery” po okolicznych wertepach,
nieprzystępnych kniejach i grząskich błotach, oferta gminy Smołdzino z pewnością was nie zawiedzie.
Co roku organizowane są tutaj imprezy przyciągające miłośników off-roadu z najdalszych krańców
Polski, czego przykładem jest Piknik Offroadzinny organizowany w Bazie Pod Lasem w Żelazie.
Jeżeli więc szukacie odpowiedniego miejsca na przeżycie niezapomnianych przygód gmina Smołdzino
z pewnością spełni wasze oczekiwania!

