rm
Szto
ow
a

droga główna
Hauptstrasse
main road

linia kolejowa / stacja
Bahnlinie / Bahnstation
railway / railway stations
granica Wolińskiego Parku Narodowego
Grenze des Woliński-National-Park
Wolin National Park border
granica rezerwatu przyrody
Grenze des Naturschutzgebietes
reserve border
granica państwa
Staatsgrenze
international boundary / border
stadion
Sportplatz
playing field
teren niedostępny
Sperrgebiet
inaccesible area
las
Wald
forest
teren zabudowany
Wohngebiet
built-up area

kemping / pole namiotowe
Camping
campsite
muzeum
Museum
museum
schronisko młodzieżowe
Jugendherberge
youth hostel
poczta
Postamt
postoffice
wieża widokowa
Aussichtsturm
viewpoint
kościół
Kirche
church
stacja benzynowa
Tankstelle
petrol station
parking
Parkplatz
parking place
Dworzec PKS
Bushaltestelle
bus station (PKS)

sklep / warsztat rowerowy
Fahradservice und –verkauf
bicycle shop / bicycle service

Szlak kajakowy 44 wysp
Kajakroute 44 Inseln
Fourty-four islands canoe trail

wypożyczalnia rowerów
Fahrradverleih
bicycle rental shop
latarnia morska
Leuchtturm
lighthouse

Szlak kajakowy wzdłuż brzegów wyspy Wolin
Kajakküstenroute entlang Insel Wolin
canoe trail along the banks of Wolin island
straż pożarna
Feuerwehr
fire stations

terminal promowy
Fähreterminal
ferrry terminal

pomnik
Denkmal
monument

ścieżki rowerowe
Radfahrwege
cycle paths

miejsce postojowe na szlaku turystycznym
Rastplatz
rest place

szlak rowerowy „Dookoła wyspy Karsibór”
Radrundweg Insel Karsibór
Karsibór island cycling trail
szlak rowerowy „Świdny Las”
Radweg „Świdny Las”
„Świdny Wood” cycling trail
Międzynarodowy Nadmorski Szlak Rowerowy R10
Internationale Küstenradwanderweg
International seaside cycling trail
Szlak rowerowy „Dookoła Zalewu Szczecińskiego”
Radrundweg Stettiner Haff
cycling trail around the Szczecin Lagoon
Międzynarodowy Nadmorski Szlak Pieszy E9
Internationale Küstenwanderweg
International seaside cycling trail

wypożyczalnia sprzętu wodnego
Bootsverleih
water gear rental shop

Fortyfikacyjna ścieżka dydaktyczna
Lehrpfad Befestigungsanlagen
educational fortification trail

miejsce dogodne do wędkowania
Angelplatz
amateur fishing area

Szlak pieszy Świnoujście – Międzyzdroje
Wanderweg Świnoujście – Międzyzdroje
Świnoujście – Międzyzdroje walking trail

a
ow

droga polna / leśna
Wald / Feldweg
wild / forest road

Informacja Turystyczna
Touristinformation
Tourist Information

Ścieżka dydaktyczna “Karsiborskie Paprocie”
Lehrpfad “Karsiborskie Paprocie”
educational trail “Karsiborskie Paprocie”

m
tor

droga lokalna
lokale Strasse
local road

bagno
Moor
bog

przeprawa promowa
Stadtfähre
ferry crossing
Policja
Polizei
police station

Sz

droga drugorzędna
Nebenstrasse
secondary road

ogródki działkowe
Kleingarten
Alotments

szpital
Krankenhaus
hospital
Urząd Miasta
Stadtamt
Town Municipality
przystań jachtowa
Yachthafen
port / harbour
fort
Fort / Festung
fort

osobowe
PKW
passenger
cars

Ah

Plażowa

lbe

ck

M
alc
ze
ws
kie
go

Fort Gerharda
Gerhard Fort
Gerhard’s Fort

port jachtowy

Da
sz
y

osobowe,
ciężarowe,
autobusy
PKW, LKW,
Busse
passenger
cars, trucks,
buses

G

a

rz

przeprawa promowa
Stadtfähre
ferry crossing

k

ńs ie
go

ły
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