
Race Around Poland – edycja 2021 - info o Punktach Kontrolnych: 

PK 1 w Hrubieszowie będzie zlokalizowany w Hotelu 
Kasieńka https://kasienka.wkraj.pl/html5/index.php?id=55297 

https://goo.gl/maps/XpJgoc3CLQesBo9f7 
Każda/każdy z Was, kto chce z góry zarezerwować sobie tam pokój kontaktuje się bezpośrednio z 
obiektem. Ta sama zasada będzie obowiązywać we wszystkich PK. Na ten moment w PK1 jest dużo 
wolnych miejsc a właściciel deklaruje, że jeśli się wyczerpią, to dysponuje drugim obiektem - Apartament 
Kresowy. Oba obiekty są bezpośrednio przy trasie wyścigu. Pozostałe lokalizacje będziemy podawać w 
najbliższych dniach a potem wrzucimy pełną informację w jedno miejsce na stronę internetową. 
  
PK 2 w Kalnicy  
Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne Bogdanka 
https://www.bieszczadzka.net/batiak-2/bogdanka/ 
https://goo.gl/maps/YuGAudCkcPtbLfZ67 
W przypadku rezerwacji noclegu warto wspomnieć, że jesteście z RAP, bo właściciel przewidział 
dodatkowo tańszą opcję noclegu na większej sali specjalnie dla nas. 
  
PK 3 w Czorsztynie 
KINGA Hotel Wellness**** 
https://kingahotel.com/ 
https://g.page/KingaHotel?share 
Mamy specjalną ofertę dla uczestników wyścigu z rabatem -10% na pobyt w pokojach jedno- i 
dwuosobowych ze śniadaniem i wstępem do strefy SPA. 
Oferta jest dostępna na stronie www.kingahotel.com 
po wpisaniu kodu aktywacyjnego ( w górnym, prawym rogu ) : RaceAroundPoland 
  
PK 4 Jeleśnia 
Manaslu Outdoor Base Camp 
Hotel *** Vesta 
https://www.ckwvesta.pl/ 
https://goo.gl/maps/2WgqWBAm8CjB8Q8X7 
Punkt obsługiwany przez naszego partnera Manaslu Outdoor 

Prawdziwy Base Camp przed Kocierzem  
Dla wszystkich chętnych, nie tylko zawodników, właściciel hotelu przygotowuje specjalną ofertę na 
nocleg, jedzenie i spa w dniach 25-28.07.2021 na hasło "Race Around Poland".  
[EDIT] oferta: 
Podaje wycenę  nocleg + śniadanie ; 
Pokój 1 os -130 PLN 
Pokój 2 os -240 PLN 
Pokój 3 os - 360 PLN 
Pokój 4 os - 480 PLN 
Obiadokolacja składająca się z 2 dań  (napoje płatne dodatkowo) 50 PLN/ os - karta menu -2 opcje do 
wyboru 
Bufet restauracja/ po godzinie 20: Zimna płyta 40 PLN/ os 
- deska serów 
- jaja; w różnej postaci 
- kiełbaska z warzywami 
- miks sałat 
- pierogi z serem, mięsem, ziemniakami i szpinakiem 
- pieczywo mieszane 
- bufet słodkości ; rogaliki, ciasteczka mieszane 
- bufet kawowy; kawa, herbata, woda, napoje n/g 
(możliwość modyfikacji) 
Hasło:  Race Around Poland 
Jeśli ktoś chciałby coś zjeść w porze nocnej, bo tak akurat dojedzie, prosimy o info do organizatora lub 
hotelu do godziny 18, żeby przygotowali i zostawili 
  

https://kasienka.wkraj.pl/html5/index.php?id=55297&fbclid=IwAR1vtBimVzWecxzO07y3HC4Y25tigL7KBE-qwRL2mfA9RE2IVebSuSWM15M
https://goo.gl/maps/XpJgoc3CLQesBo9f7?fbclid=IwAR3GyCFlbjR58Su9YuVyArwY4gHyFAyuQSjOxqOFcU4Qyca5F2QFytotV9A
https://www.bieszczadzka.net/batiak-2/bogdanka/?fbclid=IwAR3bwXrNdQztO3KyAinoBatjnar32od1STef5cziAXsZcaZeH5HCKIPsrag
https://goo.gl/maps/YuGAudCkcPtbLfZ67?fbclid=IwAR1e9qCCbzh_UfkEDKUaZWJKzx6GQxaRwl0kruPSi9Chi60pGw6lFEWwZc4
https://kingahotel.com/?fbclid=IwAR3GyCFlbjR58Su9YuVyArwY4gHyFAyuQSjOxqOFcU4Qyca5F2QFytotV9A
https://g.page/KingaHotel?share&fbclid=IwAR0M9-6VD8pRKDfiDZT0o9Ebe3MaUkzLC62R-OuKcb4oyhiEoDaBassD7JQ
http://www.kingahotel.com/?fbclid=IwAR2uCz4GZSPgcwTEbGyHDM9IiY_Y5Ms2o5mvXbo9TUKZpv98JDf_9oo-Qyc
https://www.facebook.com/manasluoutdoor/?__cft__%5b0%5d=AZU2LmdITVNX30sjMZb5YNZckNkU1fyAInKLUU6O7pBs5Phw4jPhhwBpJ7sQurMBcT53JqoyGlzwkM8o3g4UZKjeqclShwiZ5p7bP8dp7-7230rLv3N10lTKocpzttQ60sj4RZ1eIMNKJDZZTdERzawCBuTTEc9S-JkAtP5eK6oi1ztLZ7obrLGpGGXk1HduPsU&__tn__=kK-R
https://www.ckwvesta.pl/?fbclid=IwAR3GyCFlbjR58Su9YuVyArwY4gHyFAyuQSjOxqOFcU4Qyca5F2QFytotV9A
https://goo.gl/maps/2WgqWBAm8CjB8Q8X7?fbclid=IwAR2VxXLNC9enm8gwq-3wQ4WBb7r_vH4oPfCtqYzjRP_fKLaHZob8Xi_20-Q
https://www.facebook.com/manasluoutdoor/?__cft__%5b0%5d=AZU2LmdITVNX30sjMZb5YNZckNkU1fyAInKLUU6O7pBs5Phw4jPhhwBpJ7sQurMBcT53JqoyGlzwkM8o3g4UZKjeqclShwiZ5p7bP8dp7-7230rLv3N10lTKocpzttQ60sj4RZ1eIMNKJDZZTdERzawCBuTTEc9S-JkAtP5eK6oi1ztLZ7obrLGpGGXk1HduPsU&__tn__=kK-R


  
PK 5 w Złotym Stoku  
Staszica 16 
https://www.staszica16.com/ 
https://goo.gl/maps/WDNbMRpCbh66zNd29 
Byłem tam podczas objazdu trasy. Gospodarze bardzo gościnni i pomocni. Są związani od lat z 
kolarstwem. Mieli drużynę MTB i obsługiwali maratony. Oni będą obsługiwać PK. Na miejscu jest kuchnia, 
ale w obiekcie nie ma restauracji. Restauracja i pizzeria jest nieopodal przy Kopalni Złota. Na PK będzie 
dostępne menu i obsługa zamówi, co kto będzie chciał i dostarczy. W nocy będzie dostępny makaron z 
pesto albo coś podobnego. Na miejscu jest garaż ze stojakiem serwisowym dla roweru i odpowiednie 
narzędzia itp. 
  
PK 6 Szklarska Poręba 
OSW „RZEMIEŚLNIK” 
https://cul.com.pl/.../osw-rzemieslnik-w-szklarskiej-porebie 
https://g.page/oswrzemieslnik?share 
  
PK 7 Kostrzyn n. O.  
Hotel Bastion 
https://hotel-bastion.pl/ 
https://goo.gl/maps/tgrefVAJ4ZiZBQAH9 
Oferta specjalna dla uczestników wyścigu: 
Pokój 1osobowy 120zł ze śniadaniem 6:00-10:00 (100zł bez śniadania) 
Pokój 2osobowy 190zł ze śniadaniem 6:00-10:00 (150zł bez śniadania) 
Podobnie jak na innych PK zawodnicy rezerwują bezpośrednio w hotelu w dogodnym dla siebie czasie. 
  
PK 8  Mrzeżyno 
Hotel Geovita 
http://geovita.pl/mrzezyno/ 
https://goo.gl/maps/BmGCmP5j9jzCxcJS7 
Tutaj będzie bezpłatnie jeden pokój stale przeznaczony na odpoczynek dla zawodników. Gdyby nie było 
już w nim miejsca albo gdyby ktoś chciał skorzystać z osobnego pokoju - jest oferta specjalna: 
"W przypadku uczestników lub ich rodzin, którzy chcieliby spędzić nocleg przedstawiam poniżej ofertę 
cenową: 
1. Cena w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem: 150,00 PLN / doba 
2. Cena w pokoju jednoosobowym z pełnym wyżywieniem: 169,00 PLN / doba 
3. Cena w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem: 125,00 PLN / doba / osoba 
4. Cena w pokoju dwuosobowym z pełnym wyżywieniem: 145,00 PLN / doba / osoba 
Zniżka dla dzieci: 
0-3,99 lata - bezpłatnie 
4-12 lat – 20% zniżki 
trzecia osoba w pokoju – 20% zniżki" 
Informacja o posiłkach: 
"W godzinach od 08:00 do 19:00 w trybie stałym pracuje sala restauracyjna wydająca posiłki. Poza tymi 
godzinami możemy do godziny 22:00 – 23:00 oddelegować kucharza, który przygotowałby jakieś ciepłe 
posiłki dla uczestników docierających do nas w tym przedziale czasowym." (standardowo w przypadku 
posiłków, nie gwarantujemy, że będą one bezpłatne) 
  
TS 9 Rumia 
Hotel Adria 
https://hotel-adria.pl/ 
https://goo.gl/maps/QQTUxB6W9M4FsEj28 

Jak będziecie mieli szczęście to zbijecie piątkę z Pawłem Poljańskim  
  
PK 10  Kętrzyn 
Hotel Wanda 
http://www.wandahotel.com/ 
https://goo.gl/maps/rXTxbnauvs6qrMg89 
  

https://www.staszica16.com/?fbclid=IwAR2uCz4GZSPgcwTEbGyHDM9IiY_Y5Ms2o5mvXbo9TUKZpv98JDf_9oo-Qyc
https://goo.gl/maps/WDNbMRpCbh66zNd29?fbclid=IwAR0DmVUjbEgCLqAt3wDEehuFYbHHABTt_77FSOmdKY890wUAFjsFTZfTr3A
https://cul.com.pl/obiekty/osw-rzemieslnik-w-szklarskiej-porebie?fbclid=IwAR0DmVUjbEgCLqAt3wDEehuFYbHHABTt_77FSOmdKY890wUAFjsFTZfTr3A
https://g.page/oswrzemieslnik?share&fbclid=IwAR2I2e70y7sQ4Q_nBk3-7Pn1zrU8OYtWKAVGpnvHq499zKZInjdqHCg16yA
https://hotel-bastion.pl/?fbclid=IwAR3FKjtnlFn8Kz9J72nhGkx80SBzi0FJh4rEhRaRBXFwElRD7tQV0Mim17w
https://goo.gl/maps/tgrefVAJ4ZiZBQAH9?fbclid=IwAR0W-PlvRce4PCUFvdYjFKN201PDLGR6KHoEHVP-C9VOZCBrEn2FgeR-n8Q
http://geovita.pl/mrzezyno/?fbclid=IwAR0Xx-drncwmOS7JKsqVRt7icyGCWdwc44ZomcSa-l8e74hRIhSGBanEvyg
https://goo.gl/maps/BmGCmP5j9jzCxcJS7?fbclid=IwAR02HzF-NIJwlu8XHTWZwtSKu94xDHcOFgX5KQmoMiwrnDG3y8iBcBMbTS0
https://hotel-adria.pl/?fbclid=IwAR0SccQlxae28myaQtLzrS8SeNbVCABbNSOH1sZGpvNs4pVtTtFJ-SoaH-U
https://goo.gl/maps/QQTUxB6W9M4FsEj28?fbclid=IwAR1YDE6fVx1WZClfZdYp3_oOehfe9WlQbqc85kx1W2PNZdm1lvW0T53PmVo
http://www.wandahotel.com/?fbclid=IwAR0Xx-drncwmOS7JKsqVRt7icyGCWdwc44ZomcSa-l8e74hRIhSGBanEvyg
https://goo.gl/maps/rXTxbnauvs6qrMg89?fbclid=IwAR02HzF-NIJwlu8XHTWZwtSKu94xDHcOFgX5KQmoMiwrnDG3y8iBcBMbTS0


  
TS 11 Sokółka 
PDR Serce 
http://pdrserce.pl 
https://goo.gl/maps/cFMjWjsZtzCGFVuf7 

 

http://pdrserce.pl/?fbclid=IwAR3SgbHB4D9CIlc3m6c96TfS9uDb9Vyj1SbffOsymL1IjDXkXadkexQ24EA
https://goo.gl/maps/cFMjWjsZtzCGFVuf7?fbclid=IwAR0Xx-drncwmOS7JKsqVRt7icyGCWdwc44ZomcSa-l8e74hRIhSGBanEvyg

