Opis szlaku kajakowego rz. Iny
59,6 km
Most ul. Młyńskiej, ostatni most w Stargardzie, po prawej stronie za mostem dobre
miejsce na wodowanie kajaków
58.7 km
Nieco niżej z lewej dopływ niedoczyszczonych ścieków z oczyszczalni ma
niebagatelny wpływ na organoleptyczne właściwości wody (smród detergentów i piana). Do
Lubowa odcinek z łozami po obu stronach rzeki. Ujście Młynówki
Klępino
56.7 km
W Klępinie znajduje się sklep otwarty w różnych godzinach. Most lokalnej drogi,
Klępino po prawej, odległość ok. 200m
55 km
Ujście rzeki Małki, prawa strona
Lubowo
53.7 km
Most drogi Lubowo - Żarowo, Lubowo po prawej stronie
53.2 km
Ładny kratownicowy most kolejki wąskotorowej. Rzeka zaczyna meandrować
Rogowo
50.8 km
Ładne miejsce na dziki biwak na łące w zakolu rzeki
50.2 km
Mała drewniana kładka dla pieszych i rowerzystów, przed mostkiem wystaje kilka
starych filarów z poprzedniego mostu
sklep W Rogowie znajduje się sklep spożywczy
49.2 km
Na prawym brzegu znajduje się wiata ze stołem i ławkami (niestety nie wiem czy jest
prywatna czy ogólnie dostępna - jak tam byłem to nikt mnie nie wyganiał) jest to ciekawe
miejsce na biwak (250m od drogi Rogowo-Poczernin), alternatywnie na biwak polecam łąkę
na lewym brzegu (30m za wiatą po lewej stronie znajduje się dogodne miejsce na wyjście z
kajaka)
Poczernin
44.5 km
Za Poczerninem znajduje się wiele ładnych łąk z dobrymi miejscami do wyjścia na
brzeg, na których można rozbić dzikie obozowisko. W korycie rzeki pojawia się sporo
powalonych drzew stosunkowo łatwych jednak do przepłynięcia
W Poczerninie znajduje się sklep spożywczy otwarty o różnych porach dnia
Za mostem po lewej stronie znajduje się dobre miejsce do wyjścia na brzeg piaszczysta plaża
Most lokalnej drogi do Poczernina, miejscowość po prawej stronie rzeka - Puszcza
Goleniowska - U2, ZWB, ***, KL2,Najbardziej malowniczy odcinek, rzeka bardzo mocno
meandruje, przepływa przez puszczę Goleniowską, nurt dość silny, lubi zaskakiwać i
wpychać na różne przeszkody szczególnie na meandrach (niektóre meanrdy maja kąt
zwrotu nawet 180 stopni). Odcinek (aż do ujścia rzeki) regularnie czyszczony i

zagospodarowany pod kątem spływów kajakowych (rampy do wodowania, miejsca na
posiłek, tablice informacyjne)
Sowno
38.2 km
Most lokalnej drogi, po lewej miejscowość Sowno,odległość ok. 500m, brak dobrego
miejsca do wyjścia z kajaka. Za mostem schodki i tabliczka "Zakończenie spływu"
Strumiany
37.4 km
Most drogi nr 142 Szczecin - Chociwel
Łęsko
27.7 km
Most lokalnej drogi
Zaraz za mostem po lewej stronie znajduje się pochylnia do wodowania kajaków oraz
wiata z ławeczkami, miejsce rozpoczęcia szlaku kajakowego "Meandry Iny"
25 km
100 metrów od brzegu, po lewej stronie znajduje się kwatera myśliwska w Łęsku.
Można tam przenocować w bardzo dobrych warunkach lub za zgodą leśniczego na polanie
obok kwatery rozbić obóz (są tam również wiaty, ławki i miejsce na ognisko). Przybycie
należy konsultować z nadleśnictwem Kliniska ze względu na częste imprezy myśliwskie.
Wyjście na brzeg bardzo trudne
Zabród
21.6 km
Możliwość założenia dzikiego biwaku na wysokim brzegu po prawej stronie
19 km
Ujście rzeki Wiśniówki
Goleniów
17.6 km
Kamienne bystrze
17.2 km
Most kolejowy - kratownicowy
16.8 km
Most ul. Kasprowicza
16.3 km
Most ul. Andersa
15.8 km
Ujście po prawej Goleniowskiej Strugi
15.8 km
W Goleniowie znajduje się wiele ciekawych zabytków wartych zobaczenia.
W Goleniowie znajduje się szpital. Za mostem po lewej stronie znajduje się dobre miejsce
na wyjście z kajaka, a przy samym brzegu znajduje się bar. Za barem znajduje się Netto,
oprócz tego w Goleniowie znajduje się jeszcze wiele innych sklepów. Most ul. Szczecińska
14.8 km
Most ul. Przestrzennej
13 km
Most drogi krajowej nr 3
12.3 km

Most lokalnej drogi
Inoujście
9.1 km
Po prawej stronie znajduje się pomost, wiata oraz oznakowany parking. Miejsce
nadaje się na dziki biwak
5.4 km
Most lokalnej drogi - betonowe płyty na konstrukcji stalowej
Za mostem wiata i pomost
0.7 km
2 betonowe filary po moście
0 km
Ujście Iny do Odry. Możliwy dojazd samochodem od północy drogą z betonowych
płyt. Wiata i tablica informacyjna. Jednak zalecane miejsce zakończenia spływu i wyciągania
kajaków jest oddalone ok 2,5km na północ Odrą zachodnią w miejscu starej przeprawy
promowej po prawej stronie. Nieopodal miejscowość Święta. Stanica Stanica znajduje się
na wschodnim brzegu Jeziora Dąbie ok. 5 km na południowy-wschód od ujścia Iny do Odry
-1,5 km
Betonowiec (statek z betony) ciekawa atrakcja turystyczna która znajduje się
zaledwie 1,5km od ujścia Iny na Jeziorze Dąbie.
-6 km
Lubczyna, marina, kąpielisko, pole namiotowe, sklepy, dogodne miejsce wodowania
kajaków.

