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TURYSTYKAW regionie konińskim na turystów czeka
ponad 135 km tras pieszych. 
Wędrówkowe szlaki mają długość
od 0,8 km do 37,5 km.

Grodzisko „Świętne” czarny 0,8 km

Brzeźno – Złota Góra żółty 3,7 km

Kazimierz Biskupi – Bieniszew czarny 6,7 km

Wilczyn – Mrówki – Przyjezierze niebieski 15,0 km

Sompolno – Ignacewo – Ślesin czerwony 16,1 km

Żychlin – Wyszyna – Turek niebieski 32,9 km

Kawnice – Bieniszew – Gosławi-
ce – Licheń – Konin zielony 37,5 km

Piesze i rowerowe ścieżki Nadleśnictwa
„Zdrojki” (65 km)

ok. 10 km ścieżek pieszych

ok. 15 km ścieżek rowerowo-pieszych

ok. 40 km ścieżki rowerowych

Trasy usytuowane są w południowo-
wschodniej części Złotogórskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. W czasie przejażdżki 
lub spaceru można tu obserwować liczne ga-
tunki roślin chronionych oraz wiele gatunków 
zwierząt.

SZLAKI PIESZE



TURYSTYKAWielkopolska wschodnia oferuje 
miłośnikom dwóch kółek ponad 
800 km szlaków rowerowych.

Ścieżki rowerowe w gminie Ślesin 
(221 km) prowadzą wokół jezior 
i  szlaku wodnego Warta – Gopło. 

Rowerowe szlaki lokalne w Kole 
i okolicy (165 km) wiodą przez 
dolinę rzeki Warty, kompleksy leśne 
oraz rozlewisko rzeki Ner.

Szlak „Rowerowa Szóstka” 
(110,9 km) to najdłuższy szlak po-
łudniowej części Ziemi Konińskiej, 
prowadzący przez tereny Złotogór-
ski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Rowerowe ścieżki dydaktyczne 
„Bogdałów” (100 km) wiodą przez 
najciekawsze pod względem przy-
rodniczym i krajobrazowym obszary 
powiatu tureckiego. Są to tereny 
częściowo wchodzące w skład 
obszaru Natura 2000.

SZLAKI ROWEROWE

Nadwarciański Szlak Rowerowy 
(80 km). Spośród 257 km całego 
szlaku wiodącego z Poznania do za-
pory zbiornika Jeziorsko, blisko 80 
km biegnie przez region koniński.

Pętla Dookoła Konina (70,8 km) to 
szlak główny wraz z trzema łączni-
kami, które pozwalają na różnorod-
ne modyfikowanie trasy przejazdu.  
   
Szlaki rowerowe Powidzkiego 
Parku Krajobrazowego (64 km).
W Powidzkim Parku Krajobra-
zowym wytyczono 223 km tras 
rowerowych. Cześć z nich (64 km) 
przebiega przez region koniński. 
Znajdują się tu ekologiczne miejsca 
postojowe wyposażone w zadaszo-
ne wiaty.

Szlakiem polskich i poniemiec-
kich umocnień polowych z okresu 
II wojny światowej w okolicach 
Koła (8 km). Żółty szlak jest podzie-
lony na jedną główną trasę i kilka 
rozgałęzień. Na cyklistów czeka tu 
ponad 20 bunkrów i schronów.

Turystyka Aktywna



TURYSTYKA
Ścieżki edukacyjne „Zieleń” 

(3,3 km). Spacerując tym duktem 

turyści mogą obserwować może 

liczne gatunki fauny i flory, oraz 

rozmaite ekosystemy.

Edukacyjna ścieżka przyrodniczo-

kulturowa w Żychlinie przebiega 

przez żychlińskie lasy, przyrodniczy 

ogród parafialny i zabytkowy park 

przy pałacu Bronikowskich. Ścieżka 

w atrakcyjny sposób prezentuje 

występujące tu gatunki zwierząt, 

bogatą szatę roślinną, pomniki 

przyrody oraz zabytki architektury.

 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
Ścieżka dydaktyczno-przyrodni-

cza „Dolina rzeki Warty”. 

Oprócz podziwiania pięknych 

krajobrazów turysta – dzięki 

informacjom w ośmiu miejscach 

postojowych – dowiaduje się o wie-

lu zagadnieniach dotyczących rzeki 

Warty oraz otaczającej jej przyrody, 

m.in. ptaków, płazów, gadów oraz 

okolicznej szaty roślinnej.

Ścieżka przyrodniczo-leśna 

„Bocian” znajduje się w odległości 

4 km od Nadleśnictwa Grodziec. 

Nazwa ścieżki wywodzi się od 

gniazdujących tutaj, rzadko spoty-

kanych bocianów czarnych.

www.lotmarina.pl



TURYSTYKA
Fragment szlaku wodnego Wielkiej 

Pętli Wielkopolski

Kanał Ślesiński. Jego niewątpliwą 

atrakcją są jeziora, przez które prze-

pływa. Posiada 4 śluzy żeglowne 

i płynie w charakterystycznym 

krajobrazie wzniesień. W pobliżu 

znajduje się Sanktuarium Maryjne 

w Licheniu.

Rzeka Warta jest rzeką nizinną, 

swobodnie płynącą, obramowana 

licznymi morenami w okolicach 

Konina.

SZLAK KONNY  (118 km) 

Pierwszy taki szlak w regionie 

konińskim przebiega przez sześć 

gmin powiatu konińskiego. 

Na pięknej przyrodniczo trasie 

rozmieszczono 6 stanic, 12 tablic 

z mapą szlaku oraz drogowskazy 

pokazujące najbliższe miejsca 

noclegowe.

SZLAKI WODNE

www.lotmarina.pl



KULTUROWASzlak Pięciu Braci Męczenników
Szlak związany jest w kultem 
Pięciu Braci Męczenników. Turysta 
podążający tym szlakiem może 
zwiedzić m.in. kościoły w Kazimie-
rzu Biskupim oraz jeden z dwóch 
w Polsce eremów ojców kamedu-
łów (Bieniszew).

Szlak Romański
Szlak prowadzi przez miejsca, 
w których można znaleźć obiekty 
architektury romańskiej.  Są to 
miejscowości: Kazimierz Biskupi, 
Bieniszew, Stary Licheń, Konin, Stare 
Miasto, Kościelec (powiat kolski).

Szlak Piastów
Sanktuarium Matki Boskiej w Skul-
sku, romański kościół św. Marcina 
w Kazimierzu Biskupim, kościół, 
zamek, fara i słup koniński w Koni-
nie oraz kościół w Starym Mieście to 
z pewnością najważniejsze punkty 
na mapie Szlaku Piastów. 

Turystyka Kulturowa
Szlak Szwedzki
Trasa turystyczna upamiętnia-
jąca wydarzenia wojny polsko-
szwedzkiej 1655 – 1660. Szlak łączy 
miejscowości leżące na terenie 
powiatu konińskiego, kolskiego 
i tureckiego.

Szlak Cysterski
Ukazuje wielopłaszczyznowe związ-
ki opactwa cysterskiego w Lądzie 
nad Wartą z licznymi miejscowo-
ściami położonymi w powiecie 
konińskim.

Szlak Zamków
Trasa o tematyce kulturowej 
prezentująca zachowane obiekty 
obronne w powiatach: konińskim, 
kolskim i tureckim, m.in. zamek 
w Gosławicach wzniesiony za 
czasów Kazimierza Wielkiego oraz 
ruiny zamków w Kole, Wyszynie 
i Borysławicach Zamkowych.

www.lotmarina.pl



KULTUROWASzlak Klasztorów
Trasa o znaczeniu kulturowo-
edukacyjnym i pielgrzymkowym. 
Szlak ten prowadzi przez klasztory 
w Koninie, Kazimierzu Biskupim, 
Bieniszewie, Pyzdrach, Lądzie, Kole, 
Kłodawie.

Szlak Drewnianych Kościołów 
powiatu konińskiego
Z kilkudziesięciu drewnianych 
kościołów na przestrzeni ostat-
nich lat zostało zaledwie dziesięć.  
W jednym z nich, kościele św. Izaaka 
w Kazimierzu Biskupim, wkrótce 
otwarta zostanie ekspozycja obra-
zująca drewniane świątynie zlokali-
zowane w powiecie konińskim.

Szlak historyczny „Śladem  
Kolskich Zabytków” 
Szlak ten prowadzi turystę po 
najważniejszych kolskich zabytkach.

Praktyczne
informacje
ORGANIZACJE TURYSTYCZNE:

PTTK, Oddział w Koninie   
ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin
www.konin.pttk.pl, pttk@konet.pl

Tureckie Towarzystwo Turystyczne 
ul. Kaliska 41, 62-700 Turek
tel. 063 289 12 28

Koniński Okręgowy Związek
Żeglarski
ul. Portowa 12, 62-510 Konin
biuro@knozz.pl

Koniński Klub Kajakowy 
i Sportów Wodnych
ul. Zofii Urbanowskiej 16, 62-500 Konin
tel. 063 270 75 31

MUZEA

Muzeum Okręgowe w Koninie 
ul. Muzealna 6, 62-505 Konin/Gosławice
tel. 063 242 75 99

Oddziały muzeum:
Skansen Archeologiczny 
w Mrówkach k/Wilczyna
Mrówki/ k. Wilczyna, 62-550 Wilczyn 
Skansen czynny tylko w sezonie: 
1.IV – 30.IX,
codziennie od 10:00 – 18:00

Muzeum byłego Obozu Zagłady 
w Chełmnie nad Nerem  
Las rzuchowski, teren dawnego pałacu
62-663 Chełmno 
tel. 063 271 94 47

Muzeum Rzemiosła Tkackiego 
w Turku
pl. Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek
tel. 063 278 41 60

Muzeum Technik Ceramicznych 
w Kole
ul. Kajki 44, 62-600 Koło
tel. 063 272 15 59

Podziemna Trasa Turystyczna – 
Kopalnia Soli w Kłodawie  
Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa 
tel. 063 273 33 04

Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
w Węglewie
Węglew Kolonia 62, 62-590 Golina 
tel. 601 290 487



www.lotmarina.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna 
MARINA    
Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel. 063 240 32 44


