LUBUSKIE
Szlak MDW E70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 km, z czego 70 km to odcinek rzeki Warty, 47 km to Noteć, a pozostałe 6 km Odra. Najważniejsze miasta leżące na tym obszarze
to: Kostrzyn nad Odrą (leżący od ujścia Warty do Odry, aż do piątego km), Gorzów Wielkopolski (leżący na 54-60 km Warty), Santok (70 km) oraz Drezdenko (192 km). Odcinek od ujścia rzeki
Warty do jej 29 km to obszar Parku Narodowego. Ujście Warty, wraz z przylegającym parkiem krajobrazowym. Na 70 km rzeki Warty, w pobliżu Santoka, znajduje się Rezerwat Santockie Zakole.
Także w tym miejscu do Warty wpada Noteć.

WIELKOPOLSKIE
Wielkopolski szlak MDW E70 rozpoczyna się dwukilometrowym odcinkiem rzeki Noteć, na jej 177-179 km, będącym granicą pomiędzy województwami lubuskim i wielkopolskim. Etap wielkopolski
to w sumie 121 km odcinek Noteci, meandrującej przez następujące miejscowości: Krzyż, leżący na 175 km tej rzeki, Wieluń (162 km), Czarnków (132-134 km) oraz Ujście (105-107 km).
Granica pomiędzy województwem wielkopolskim, a kujawsko-pomorskim znajduje się na 58 km Noteci.

KUJAWSKO-POMORSKIE
Trasa MDW E70 w województwie kujawsko-pomorskim to łącznie 145 km cieków wodnych. Rozpoczyna się na 58 km Noteci i prowadzi przez jej dziewiętnastokilo-metrowy odcinek.
Następnie obejmuje 24,5 km Kanału Bydgo-skiego, 14,5 km Brdy i 87 km Wisły. Płynący w kierunku wschodnim napotkają na następujące miasta: Nakło nad Notecią (40 km Noteci), Bydgoszcz
(będącą centralnym punktem Bydgoskiego Węzła Wodnego i leżącą nad trzema ciekami: Kanałem Bydgoskim, Brdą i Wisłą) oraz Grudziądz (832-836 km Wisły). Od Brdy ujścia, aż do 859 km
Wisły, rozciąga się Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

POMORSKIE
Pomorski szlak MDW E70 to 182,5 km tras rzecznych, obejmujących główne koryto Wisły wraz z jej odnogami: Nogatem i Szkarpawą, a także Zalew Wiślany. Na 886 km Wisły rozpoczyna się jej
pierwsza odnoga, czyli Nogat, który na 15-24 km przepływa przez Malbork, a następnie na 38 km wyznacza granicę pomiędzy woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim. Na 931 km trafiamy na
kolejną odnogę Wisły – Szkarpawę, wpływającą po 25 km do Zalewu Wiślanego, nad którym leżą Kąty Rybackie, Krynica Morska oraz Piaski. Odcinek Wisły od 932 km to Przekop Wisły, uchodzący
na 941 km do Zatoki Gdańskiej.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Trasy MDW E70 leżące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego obejmują dwudziestocztero-kilometrowy odcinek Nogatu (od jego 38 km do ujścia do Zalewu Wiślanego), rzekę Elbląg
(przepływającą przez miasto Elbląg) wraz z Zatoką Elbląską o łącznej długości 20 km, oraz Zalew Wiślany z leżącymi nad nim Tolkmickiem, Fromborkiem, Kadynami oraz Nową Pasłęką.
W miejscu ujścia Nogatu do Zalewu Wiślanego znajduje się Rezerwat Ujście Nogatu, natomiast na obszarze Zatoki Elbląskiej znajduje się ornitologiczny Rezerwat Zatoka Elbląska.

