
 Regionalny Oddział Szczeciński PTTK  im. St. Kaczmarka
            Stoczniowy Klub Turystyki Kol. „NEPTUN”
                  Organizuje w dniu 09.03.2019
        Wyprawę Nad Morze  im. Adama Kazanieckiego
   Szczecin–Łukęcin-Pobierowo-Kamień Pom.-Szczecin

  W ramach wyprawy:

  -  Przejazd ze Szczecina do Łukęcina.
  -  Spacer nad morzem  Łukęcin – Pobierowo. (~5 km )
  -  Przejazd autokaru do Pobierowa.
  -  Przejazd Pobierowo-Kamień Pomorski (zwiedzanie miasta).
  -  O godz 17.00 wyjazd z Kamienia Pomorskiego do Szczecina.

  Zbiórka chętnych w dniu wyprawy 9.03.2019 na parkingu przy poczcie,
  ul.Dworcowa 11 o godz. 8.00.
  ( mamy wynajęty autokar f-my PAAN-BUS )
  Odjazd autokaru Szczecin – Pobierowo godz.8.15.    

  Uwaga:   Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni,
                pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

                    Mapka proponowanej trasy

                                                                      Zapraszamy 
 
 ( Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału ze względu na ograniczoną
  ilość miejsc w autokarze.  Tel. kom. 508 596 668 ) 

Kamień Pomorski położony jest na Pobrzeżu Szczecińskim   (  Wybrzeże 
Trzebiatowskie), w rozlewisku cieśniny Dziwny tworzącej Zalew Kamieński. 
Miasto leży nad dwiema zatokami zalewu: Karpinką od północy i Promną od 
zachodu, za którą znajduje się Wyspa Chrząszczewska. Miejscowość 
znajduje się 90 km na północny wschód od Szczecina. 
Centrum Kamienia Pomorskiego znajduje się 7 km od wybrzeża Morza 
Bałtyckiego. Miasto ma pośredni dostęp do morza poprzez cieśninę Dziwnę. 
Rozlewiska wodne (cieśnina Dziwna i jej części: Zalew Kamieński, Zatoka 
Cicha) są wykorzystywane do uprawiania sportów wodnych i czynnego 
wypoczynku na wodzie (żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu oraz 
wędkarstwa). 
Na obszarze miasta występują istotne w lecznictwie źródła solankowe i 
pokłady borowiny. Walory te przyczyniły się do rozwoju lecznictwa 
uzdrowiskowego. Uzdrowisko wykorzystuje obecnie odwiert solanki 
(Edward II) w pobliżu zakładu balneologicznego oraz złoże borowiny w 
odległości 200 m od sanatorium, a także wody zmineralizowane z nowego 
ujęcia w Dziwnówku. 
Na obszarze Kamienia Pomorskiego historyczny układ przestrzenny z okresu 
średniowiecznej lokacji zniszczony w 1945 roku, został w latach 60. XX w. 
zabudowany wielopiętrowymi blokami. Pomimo tego cały obszar Starego 
Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Zespół katedralny w Kamieniu 
Pomorskim został zakwalifikowany jako pomnik historii. Miasto znajduje się 
na szlaku zabytków sztuki romańskiej.  

           Ratusz kamieński zbudowano w XIII wieku. Usytuowany jest 
            w centrum rynku.  
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