Pestkownica położona jest na skraju trzech województw: wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Położenie - w Google Maps wpisz - Rezydencja nad jeziorem - Pestkownica
Odległości od większych miast:
•
•
•
•

100km od Poznania,
50km od Piły
70km od Gorzowa
130km od Szczecina

Dojazd pociągiem – dojazd do stacji Dobiegniew lub Krzyż Wielkopolski (bezpośrednie
połączenia m.in. z Warszawy, Szczecina, Poznania) – transport z dworca do hotelu 70zł.
Opis dojazdu (z Poznania):
Pestkownica (gmina Krzyż Wlkp.) znajduje się w połowie drogi pomiędzy Wałczem a
Dobiegniewem, przy trasie krajowej nr 22.
• jadąc od Poznania - wyjazd drogą nr 11 w kierunku na Oborniki Wlkp., Piła, Koszalin
• w Obornikach za mostem na Warcie, na światłach skręcić w lewo w kierunku na Wałcz
(droga 178), dojechać do Czarnkowa,
• za Czarnkowem przejechać most na Noteci i po 1,5 km skręcić w lewo w kierunku na
Wieleń/Mirosławiec (droga 174),
• w Wieleniu zaraz skręcić w prawo przez tory kolejowe w kierunku na Mirosławiec (droga
177), dojechać do Człopy
• w Człopie skręcić w lewo w kierunku na Gorzów Wlkp./Dobiegniew (droga 22). Po 8 km i
przejechaniu przez dwie wioski – Dzwonowo i Szczuczarz – 100 m za końcem wioski
Szczuczarz dojeżdżamy do zakrętu i skręcamy w lewo, w leśną drogę wskazywaną znakiem
informacyjnym „Pestkownica 3” (znak E-4)
• Jechać utwardzoną drogą leśną 2,5 km. Po 2,5 km po lewej stronie pojawi się kort tenisowy
i zabudowania. Wjazd na parking - na wprost.
Nawigacja GPS – w GPS ustawić pozycję N 053 o 02’ 25 ‘’ oraz E 016o02’ 21” (lub wg stopni
dziesiętnych 53,0404 N 16,0393 E) – jest to punkt na drodze krajowej nr 22 Gorzów-Wałcz, około
100 m przed zieloną tablicą informacyjną „SZCZUCZARZ” (znak E-17a) – koniec wioski, po
prawej stronie znajduje się tablica informacyjna „Rezydencja nad jeziorem” Hotel 2,5 km i zielona
tablicą informacyjną „Pestkownica 3” (znak E-4). Zalecamy nie wpisywać do nawigacji
miejscowości Pestkownica - niestety większość nawigacji sugeruje drogi gruntowe i leśne. Jedynie
google maps pokazuje właściwy dojazd od strony Szczuczarza.
Rekomendujemy wydrukowanie opisu dojazdu i zabranie ze sobą :-).

