Opis szlaku kajakowego
Km 173 - Stanica WOPR początek szlaku kajakowego
km 163 - wypływ z jeziora Drawsko
km 162 - wpływ do jeziora Rzepowskiego
km 159,5 - most betonowy w Rzepowie
km 157,6- nieczynny młyn, przenoska lewym brzegiem rzeki około 30 metrów
km 157,2- wpływ do jeziora Krosino
km 154,6- wypływ z jeziora Krosino
km 154most stalowy wojskowy a za nim przeprawa czołgowa
km 152,9- most stalowy wojskowy nieczynny/planowana rozbiórka w 2014 r.
km 152,9- most drogowy betonowy na ulicy Czwartaków (remont 2011)
km 150,4- most drogowy betonowy na ulicy Połczyńskiej w Złocieńcu
km 141,4- ujście Kokny do Drawy, granica gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie
km 137,5- most betonowy
km 131,9- kamień papieski, możliwość rozpoczęcia spływu
km 131,3- Kosciół Zmartwychwstania Pańskiego
km 128,5- most kolejowy
km 128,2- MEW Młynowo przenoska prawym brzegiem na długości około 50m
km 123most betonowy
km 119,6- wpływ do jeziora Lubie
km 114Karwice Pałac km 111,2Lubieszewo
km 110,2- wypływ z jeziora Lubie
km 109most betonowy
km 102,7- ujscie rzeki Studzienica
km 101wpływ do jeziora Wielkie Dębno
km 100wpływ do jeziora Małe Dębno
km 99most drogowy betonowy na trasie Drawsko Pom. - Kalisz Pom
km 83,8- most betonowy we wsi Prostynia
km 83,2- ujście Drawy do Prostyni
km 82,6- most betonowy na drodze krajowej nr 10
km 80ujście Mąkowarki
km 78most drogowy betonowy
km 77,7- Rościn
km 71,1- most drewniany, biwak
km 70,3- wpływ do jeziora Grażyna
km 69,7- most drogowy betonowy i wpływ do jeziora Adamowo
km 69,5- Drawno, PTTK
km 68,5- wypływ z jeziora Adamowo, początek DPN
km 67,2- most betonowy
km 58,8- biwak Barnimie
km 58,8- Barnimie most w Barnimiu, do najbliższego sklepu 200 m,
km 54,7- most drewniany Zatom, miejsce odbioru kajaków
km 50,2- most betonowy drogowy
km 50Bogdanka pole namiotowe, wiaty, ławki, pomost dla kajaków, palenisko, drewno, toi toi, do najbliższego
sklepu w Zatomiu jest 2,8 km,
km 43,5- Wydrzy Głaz
km 42,1- Sitnica
km 39,3- most betonowy
km 36,3- most betonowy
km 36,3- Pstrąg biwak Pstrąg

km 32,9- drewniany most przed elektrownią Kamienna, do najbliższego sklepu w Głusku jest ok 800m
km 31,5- elektrownia wodna Kamienna, przenośka
km 30,4- biwak Kamienna
km 27,5- ujście rzeki Płociczna do Drawy, koniec DPN
km 26,9- Mostniki
km 25,1- Stare Osieczno most betonowy drogowy na drodze krajowej nr 22, pomost kajakowy, miejsce biwakowe,
mała gastronomia, do najbliższego sklepu ok 300m
km 22,8- Kotlina leśniczówka
km 19ujście Mierzeckiej Strugi
km 14,7- Hutniki biwak, Nadleśnictwo Smolarz leśniczówka
km 17,4- ujście rzeki Szczuczna
km 13,4- Dębina leśniczówka
km 10,9- Przeborowo biwak
km 6,2ujście Pokrętnej
km 4,5most drewniany drogowy
km 2,4most drogowy betonowy
km 0,0ujście Drawy do Noteci w miescowości Nowe Bielice

