
6

 Nadwarciańska pętla 
Bolechowo · Poznań-Radojewo · Biedrusko · Bolechowo

Nadwarciańska pętla to propozycja trasy bogatej w atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe.
Wycieczkę zaczynamy na stacji kolejowej Bolechowo (Bolechowo-Osiedle), skąd jedziemy  
ul. Dworcową do ronda, na którym skręcamy w trzeci zjazd – ul. Wojska Polskiego. Wzdłuż 
jezdni poprowadzony jest chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. W miejscowości 
Promnice dojeżdżamy do skrzyżowania, przez które jedziemy prosto, i od tej pory poruszamy 
się już trasą Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego oznaczonego kolorem niebieskim. 
Około 300 m za mostem nad Wartą odbijamy w lewo i jedziemy równolegle do koryta  
rzeki. Na granicy Poznania opuszczamy Nadwarciański Szlak Rowerowy, skręcając  
w ul. Piołunową, którą dojeżdżamy do zabudowań dzielnicy Poznania – Radojewa. W tym 
miejscu warto odwiedzić Kokoryczowe Wzgórze. Skręcamy więc w lewo, w ul. Podbiałową, 
która prowadzi wprost do zabytkowego parku. Aby kontynuować naszą wycieczkę, wracamy 
ul. Podbiałową do skrzyżowania z ul. Radojewo, gdzie skręcamy w prawo. Jezdnią poruszamy 
się do rozwidlenia i tutaj wjeżdżamy na drogę rowerową prowadzącą aż do samego 
Biedruska. Po drodze mijamy Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Jadąc w stronę 
Biedruska, pamiętajmy, że poruszamy się wzdłuż granicy poligonu. Należy bezwzględnie 
przestrzegać zakazu wkraczania na jego teren. Do atrakcji Biedruska można z pewnością zali-
czyć pałac oraz inne zabytkowe budynki, takie jak: wieża ciśnień, kasyno, kuźnia, waga 
oraz budynki szkoły, przedszkola i dawnej poczty. Wycieczkę kończymy, wracając mo-
stem nad Wartą przez Promnice do stacji kolejowej Bolechowo. 
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Ośrodek Edukacji Leśnej  
Łysy Młyn 
Odrestaurowany młyn oraz staw 
z tematyczną ścieżką edukującą 
w kwestii znaczenia wody  
w środowisku naturalnym.  
Malownicze miejsce idealne  
na piknik, który może stanowić  
przerwę w wycieczce rowerowej 
lub sam w sobie być jej celem.

Kokoryczowe Wzgórze   
Zabytkowy park w Radojewie, 
który skrywa dworek i cmentarz 
rodziny von Treskow. Jest to 
również ostoja kwitnących 
wiosną ranników, zawilców czy 
kokoryczy, od których to miejsce 
wzięło swoją nazwę. Niebawem  
powstanie tu przyrodnicza 
ścieżka edukacyjna.

Pałac w Biedrusku   
Była rezydencja rodziny von  
Treskow, a obecnie hotel, restau- 
racja oraz Muzeum Wojskowe  
i Architektury Wnętrz. Pałac oto-
czony jest parkiem z różnorodnym 
drzewostanem. Na jego terenie 
znajdują się: Panteon Powstania 
Wielkopolskiego, Dom Ogrodnika 
oraz Przystań dla rowerzystów.

Bolechowo PKP

16 km

110 m

ok. 1,5 h

Bolechowo PKPstart

Odcinkami możliwy  
umiarkowany ruch 

samochodowy.
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