Kamionna – Mnichy – Kamionna
Szlak żółty i czerwony – długość 11,8 km
Dojazd do Kamionnej samochodem lub autobusem PKS.
Trasa okrężna prowadząca przez malowniczy teren głębokiej doliny Kamionki
(lewego dopływu Warty), leżącej w obrębie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego,
na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim.
Od przystanku PKS w Kamionnej (0,0 km) schodzimy do doliny Kamionki
szlakiem żółtym, idąc drogą brukowaną. Po 300 m skręcamy w lewo wychodząc ze
wsi drogą polną do Mnich. Na rozwidleniu dróg (0,7 km) idziemy w lewo pod górkę,
a po wyjściu z doliny, przy poprzecznej drodze, skręcamy w prawo. Jesteśmy
w pobliżu najwyższych wzniesień tej okolicy, tzw. Kozich Gór (112 m n.p.m.).
Roztacza się stąd wspaniały widok na głęboko wciętą dolinę Kamionki i okoliczne
lasy liściaste. Na rozwidleniu dróg (1,6 km) kierujemy się w prawo skos dochodząc
dalej do Mnich, przy zakręcie szosy z Prusimia (3,7 km). Przechodzimy przez wieś
dochodząc do skrzyżowania dróg i szlaku czerwonego (4,0 km), którym będziemy
teraz wracać do Kamionnej.
Odchodząc tu od szlaku żółtego skręcamy w prawo na szosę do Gralewa.
Przekraczamy rzeczkę Kamionkę, nad którą stoi dawny młyn wodny z ok. 1900 r.
i 100 m dalej schodzimy z szosy w prawo, do lasu (4,3 km). Początkowo brukiem pod
górę, a potem zarośniętą drogą leśną idziemy teraz po zachodniej stronie doliny
Kamionki. Na rozwidleniu dróg (4,7 km) idziemy w lewo skos. Po dłuższej wędrówce
(lepszą już drogą) dochodzimy do styku z drogą z lewej strony (6,2 km), a dalej do
poprzecznej drogi polnej (6,9 km), którą idziemy w prawo. Następnie mijamy po
prawej niewielkie jeziorko Dalemin (7,6 km) i dochodzimy do pierwszych zabudowań
Kamionnej. Nieco dalej przekraczamy raz jeszcze Kamionkę w miejscu, gdzie niegdyś
znajdował się młyn wodny, skręcamy w lewo (8,5 km) i schodami pod górę przy
kościele dochodzimy do centrum Kamionnej (Rynku i przystanku PKS – 8,7 km),
skąd wyruszaliśmy na trasę wycieczki.
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