
Race Around Poland – edycja 2022 - info o Punktach Kontrolnych: 

PK 1 w Kryłowie będzie zlokalizowany przy Bramie Parkowej w Kryłowie: 
https://goo.gl/maps/7NHUce3uyQkGeMLC8. Tam będzie pomiar czasu, bezpłatny bufet, przepaki 

Organizatorem punktu jest klimatyczna agroturystyka Mikołaj i Wilk. Malowany dom. (400m od 
Bramy) 

https://www.facebook.com/mikolajiwilk 

Tam będzie można się umyć i zdrzemnąć w miarę wolnych łóżek. 

Jeśli ktoś potrzebuje bardziej komfortowych warunków może zarezerwować nocleg w domku na ul. 
Zielonej (800m od Bramy). Agroturystyka Lucyna Szczur tel. 785639069. Powołaj się na udział w RAP 

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://ecoactiveresort.com/ 
https://goo.gl/maps/s29k5HjWcHYFbnc47 
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 https://ecoactiveresort.com/ 

po wpisaniu kodu aktywacyjnego ( w górnym, prawym rogu ) : RaceAroundPoland 
Po zamknięciu kuchni  będzie dostępny catering  w formie, przekąsek zimnych tj zimnej płyty 
(płatny) 
  
PK 4 Jeleśnia 
Hotel *** Vesta 
https://www.ckwvesta.pl/ 
https://goo.gl/maps/2WgqWBAm8CjB8Q8X7 
Dla wszystkich chętnych, nie tylko zawodników, właściciel hotelu przygotowuje specjalną ofertę na 
nocleg, jedzenie i spa w dniach 25-27.07.2021 na hasło "Race Around Poland".  
oferta: 
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 
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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 
  
  
PK 5 w Paczkowie 
Muzeum Gazownictwa 

https://muzeumgazownictwa.pl/ 
https://g.page/muzeum-gazownictwa?share 
  
PK 6 Szklarska Poręba 
OSW „Olimp” 

https://cul.com.pl/obiekty/osw-olimp-w-szklarskiej-porebie 
https://goo.gl/maps/R5HTgpxKHx8y6U5V7 
W obiekcie możliwość skorzystania z basenu 
  
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  Sianożęty 
Imperiall Resort & MediSpa 

https://imperiall.pl/ 
https://g.page/imperiall-sianozety?share 
Po zamknięciu kuchni dostępny ewentualnie catering (płatny) .Oferta specjalna dla zawodników i ich 
rodzin na usługi hotelowe i Spa ( w tym komora hiperbaryczna idealna na regenerację ) - 10 % na kod 
promocyjny Race Around Poland 

  
TS 9 Jastrzębia Góra 
Pokoje Gościnne Teresa 

http://www.nadmorzem.net/jastrzebia-gora/pokoje/teresa-2/ 
https://goo.gl/maps/vSpcUQ7cmg9BQgnE6 
 
  
PK 10  Kętrzyn 
Hotel Wanda 
http://www.wandahotel.com/ 
https://goo.gl/maps/rXTxbnauvs6qrMg89 
  
  
TS 11 Narewka 
Stanica Kajakowa w Narewce 

https://www.facebook.com/pages/Stanica-Kajakowa-I-Baza-Turystyczna-W-
Narewce/150883175486856 
https://goo.gl/maps/cUftX25xNxxUCeTf8 
 
  

 

https://muzeumgazownictwa.pl/
https://g.page/muzeum-gazownictwa?share
https://cul.com.pl/obiekty/osw-olimp-w-szklarskiej-porebie
https://goo.gl/maps/R5HTgpxKHx8y6U5V7
https://hotel-bastion.pl/?fbclid=IwAR3FKjtnlFn8Kz9J72nhGkx80SBzi0FJh4rEhRaRBXFwElRD7tQV0Mim17w
https://goo.gl/maps/tgrefVAJ4ZiZBQAH9?fbclid=IwAR0W-PlvRce4PCUFvdYjFKN201PDLGR6KHoEHVP-C9VOZCBrEn2FgeR-n8Q
https://imperiall.pl/
https://g.page/imperiall-sianozety?share
http://www.nadmorzem.net/jastrzebia-gora/pokoje/teresa-2/
https://goo.gl/maps/vSpcUQ7cmg9BQgnE6
http://www.wandahotel.com/?fbclid=IwAR0Xx-drncwmOS7JKsqVRt7icyGCWdwc44ZomcSa-l8e74hRIhSGBanEvyg
https://goo.gl/maps/rXTxbnauvs6qrMg89?fbclid=IwAR02HzF-NIJwlu8XHTWZwtSKu94xDHcOFgX5KQmoMiwrnDG3y8iBcBMbTS0
https://www.facebook.com/pages/Stanica-Kajakowa-I-Baza-Turystyczna-W-Narewce/150883175486856
https://www.facebook.com/pages/Stanica-Kajakowa-I-Baza-Turystyczna-W-Narewce/150883175486856
https://goo.gl/maps/cUftX25xNxxUCeTf8

