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1. Wino, turysta i miód 

Lokalizacja pakietu: miejscowość Głobino i Krzemienica w gminie Słupsk 
Kategoria: turystyka kulturowa 

Propozycja skierowana do osób zainteresowanych poznaniem walorów 
turystycznych i kulinarnych Ziemi Słupskiej. Bazuje na dwóch wybranych 
obiektach, oferujących unikalne produkty wysokiej jakości: winnicy Anna de Croy 
oraz pasieki Wędrowna Barć, uzupełnionej o wybrane obiekty noclegowe. 

Winnica Anna de Croy: pierwsze szczepy winne obecnej winnicy zasadzono w Głobinie w 
2003r., choć rodzinne pasje i zainteresowanie winiarstwem sięgają lata wstecz. Trudne 
początki wiążą się z eksperymentowaniem na lokalnych, jeszcze poniemieckich uprawach 
i walką z tutejszym specyficznym klimatem. Lata doświadczeń wsparte fachową wiedzą 
ekspertów z innych regionów Polski zaowocowały obecną produkcja wina – dopuszczonego 
do sprzedaży w UE. Wina z głobińskiej winnicy zostały już docenione przez koneserów i 
czekają na nowych amatorów degustacji win, poszukujących ciekawych doznań.  

Oferta: Degustacja 3 rodzajów wina (białe i czerwone, z różnych roczników) 
pochodzących z miejscowej produkcji połączona ze zwiedzaniem winnicy oraz 
pomieszczeń produkcyjnych i leżakowni. Zapoznanie się z procesem powstawania 
wina i urządzeń służących do jego produkcji.  

  
 

Cena: 30 zł/os (min 10 osób) 

Pasieka Wędrowna Barć: prowadzona już od ponad 15 lat, początkowo jako pasieka 
wędrowna w wozie pszczelarskim, później w ulach wielkopolskich, wielokorpusowych i 
wolnostojących. Poza sezonem pszczelarskim pasieka zlokalizowana jest w sadzie na 
terenie gospodarstwa, natomiast w sezonie pasieka wędruje w promieniu 50 km na różne 
pożytki w celu uzyskania miodów odmianowych. Pozyskuje się tu miody (rzepakowy, 
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lipowy, wielokwiatowy, gryczany, wrzosowy), propolis, pyłek kwiatowy, wosk, z którego 
wytwarzane są świece. Specjalnością jest także miodowa nalewka - Onisiówka. 
Wędrowna Barć była wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach regionalnych.  

Oferta: Na zielonej lekcji o tematyce pszczelarskiej, prowadzonej w pasiece i 
Edukacyjnej Sali Pszczelarskiej, goście dowiadują się o życiu pszczół i pracy w 
pasiece, produktach pszczelich i ich walorach zdrowotnych, konieczności ochrony 
środowiska naturalnego, biorą udział w pokazie sprzętu i innych ciekawostek 
pszczelarskich, obserwacji rodziny pszczelej w szklanym ulu obserwacyjnym 
oraz degustacji miodu. Każdy uczestnik otrzymuje okolicznościową widokówkę. 

Cena 5 zł/os 

 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Gospodarstwo agroturystyczne Wędrowna Barć znajduje się w XIX-wiecznej 
szachulcowej zagrodzie chłopskiej, zbudowanej z drewnianych bali i gliny. Nocleg z 
całodziennym wyżywieniem opartym na produktach z gospodarstwa (m.in. miód, jaja, 
drób, warzywa, owoce) w pokoju 2-os z łazienką. 

Cena  150 zł/os/doba. 
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2.Gospodarstwo Agroturystyczne Perełka w Łosinie położone jest 5 km od Słupska w 
pobliżu rzeki Słupi. Dla gości przygotowano 2 całoroczne domki 2 pokojowe z łazienkami i 
aneksy kuchenne, oddzielne mieszkanie z kuchnią i łazienką, a także teren dla gości z 
przyczepami campingowymi i namiotami. Ładnie zagospodarowany teren rekreacyjny, 
oczko wodne, grill z wędzarnią, ognisko, parking, teren zabaw dla dzieci, gry w 
siatkówkę.  
 
Cena: xx zł/os (negocjacje indywidualne z operatorem) 

3. Hotel Pod Kluką w Słupsku, 3* nowo otwarty hotel i restauracja z wieloletnią 
tradycja słupskiej gastronomii – Karczma pod Kluką serwująca regionalną i staropolską 
kuchnię. Noclegi w komfortowych, stylowych pokojach.   

Cena 270zł /dobę ze śniadaniem/pok. 2-osobowy , Obiadokolacja cena do uzgodnienia zł 

Lider lokalny (do potwierdzenia): Agencja Promocji Regionu Słupsk 

 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego. W okresie 
realizacji zadania zainteresowanie funkcją operatora wyraziła Agencja Promocji 
Regionu Słupsk. 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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2. Gliniana Zagroda 

Lokalizacja pakietu: Smołdzino, Czysta w gminie Smołdzino 

Kategoria: turystyka kulturowa, agroturystyka 

Wybrzeże Słowińskie jest jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Niesamowita 
nieskażona przyroda, nadmorski klimat i wyjątkowa kultura Słowińców są gwarancją 
wspaniałego wypoczynku. Smołdzino jest dużą wsią turystyczną nad rzeką Łupawą, u 
podnóża kultowej góry Słowian – Rowokołu. Jest siedzibą Słowińskiego Parku 
Narodowego, tu znajduje się tez Muzeum Przyrodnicze SPN. Warto zobaczyć 
zabytkowy kościół, budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX w , elektrownię wodną. Na 
terenie gminy Smołdzino działa Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej 
„Słowiniec”, które skupia kwatero dawców i gospodarstwa agroturystyczne regionu oraz 
wspiera rozwój turystyki Słowińskiego parku Narodowego 

 

Gliniana Zagroda: Pracownia ceramiczna prowadzona przez Annę Kowalczyk, która lepi 
ręcznie naczynia i inne przedmioty z gliny. Prowadzi również warsztaty ceramiczne dla 
osób, które pragną odkryć swoje ukryte talenty i wyrazić drzemiące w nich emocje. 
Można tu również zakupić wyroby ceramiczne wykonane w pracowni oraz drobne 
pamiątki.  
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Oferta: weekendowe warsztaty ceramiczne – kilkanaście godzin zajęć z 
fachowym instruktarzem oraz poczęstunkiem – ciasto domowej roboty i soki 
własnej produkcji. Pracownia zapewnia masę ceramiczną, narzędzia i wypał 
wykonanych prac. (W cenie noclegi i wyżywienie). 

Cena 350 zł/os (min 5 osób) 

 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Słoneczko 2 w Smołdzinie jest nowym obiektem, położonym na skraju lasu, 
oddalonym ok 5 km od morza. Do dyspozycji apartamenty z aneksem kuchennym oraz 
pokoje, możliwość wyżywienia. W obiekcie jacuzzi, sauna, basen z ciepłą solanką i 
masażami, SPA, sala sportowo-rehabilitacyjna, plac abaw, miejsce na biesiady przy 
ognisku i grillu. 
Cena: 130-160 zł/os ze śniadaniem i obiadokolacją 
 
2. Retrodom w Retowie łączy w sobie wygodę i funkcjonalność z oryginalnym wystrojem 
i charakterem domu z połowy XIX w. Do dyspozycji gości 2-osobowe sypialnie, salon z 
kominkiem, kuchnia, ogród z miejscem wypoczynkowym, zabaw dla dzieci oraz grillem, 
rowery. 
 
Cena:200-400 zł/dom (6 os)/dobę bez wyżywienia 
 
3. Pokoje gościnne Klukowianka w Smołdzińskim Lesie znajdują się 2 km od morza. W 
ofercie komfortowe pokoje, stołówka, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw, miejsce na 
grill lub ognisko, hippika, parking oraz boiska do gry. 
 
Cena: do uzgodnienia zł/os 
 
4. Gościniec u Bernackich w Smołdzinie to obiekt wypoczynkowy z restauracją 
serwującą smakowite dania kuchni staropolskiej. Do dyspozycji gości 40 stylowo 
urządzonych pokoi i apartamentów z pełnym węzłem sanitarnym, restauracja, ogród, plac 
zabaw, miejsce na ognisko, grille, wypożyczalnia rowerów, jazda konna, parking. 
Odbywające się tu od lat plenery malarskie i rzeźbiarskie wzbogaciły wnętrza obrazami 
kilku już pokoleń malarzy i ozdobiły ogród sporą galerią rzeźb. 
 
Cena: 65 zł/os w pok. 2-os ze śniadaniem 
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Lider lokalny (do potwierdzenia):  

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” 

 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego. W okresie 
realizacji zadania zainteresowanie funkcją operatora wyraziło Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki Wiejskiej "Słowiniec" 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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3. Tropem przyrody, śladami historii 

Lokalizacja pakietu: Warcino i Biesowice w gminie Kępice 

Kategoria: turystyka przyrodnicza, edukacyjna, kulturowa 

Warcino to wieś kryjąca w sobie wiele ciekawostek historycznych i przyrodniczych. W 
XIX w. majątek Warcino pełnił funkcję letniej rezydencji Żelaznego Kanclerza Rzeszy - 
Otto von Bismarcka. Barokowy pałac wraz z dużym zabytkowym parkiem przeszedł 
liczne remonty i przebudowy, ale do dziś urzeka malowniczym położeniem i niezwykłą 
historią. Znienawidzony przez Polaków autor Kulturkampfu spędzał w Warcinie czas na 
spacerach po lesie, polowaniach i jeździe konnej, a przede wszystkim na biesiadach i 
ucztach, gdyż prywatnie był wielkim smakoszem i sabarytą. Dziś w pałacu mieści się 
Zespół Szkół Leśnych, a zgromadzone w czterech salach eksponaty są dostępne do 
zwiedzania. Nieopodal Pałacu biegnie ścieżka ekologiczno – edukacyjna z oznaczonymi 
tablicami eksponatami przyrodniczymi. Ciekawostką na jej trasie jest mauzoleum 
rodziny Bismarcka oraz kamienne płyty grobowe psów Kanclerza. 
W odrestaurowanej XVIII- wiecznej wozowni o charakterystycznej szachulcowej 
konstrukcji utworzono Centrum Edukacji Regionalnej. Centrum prowadzi różnego 
rodzaju szkolenia, edukację dzieci i młodzieży, organizuje imprezy kulturalne oraz 
promuje walory przyrodnicze i historyczne ziemi słupskiej.  
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się też Ośrodek Edukacji Leśnej Niezapominajka 
oraz działający przy technikum leśnym „Szpital dla ptaków” – Ośrodek Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych „Dżawat”. 

Biesowice były niegdyś kluczowym majątkiem pomorskiego rodu von Zitzewitzów, którzy 
– z krótką przerwą - byli właścicielami majątku aż do roku 1945. Pałac wybudowany w 
drugiej połowie XIX wieku przebudowano kilkadziesiąt lat później. Dzisiaj posiada on 
cechy neogotyckie i klasycystyczne. Pałac nie jest dostępny do zwiedzania - znajduje się 
w rękach prywatnych. Z czasów budowy zespołu pałacowego pochodzi tez kościół w 
Biesowicach – na kościelnym terenie znajdują się też grobowce dawnych właścicieli – 
Zitzewitzów. XIX wieczny ceglany kościół na planie krzyża greckiego posiada jeszcze 
oryginalne witraże oraz organy. Kolejnym śladem historii w Biesowicach są ruiny 
Panteonu poświęconego dziewiętnastu żołnierzom pruskim - okolicznym mieszkańcom - 
poległym na frontach I wojny światowej. Dawniej na cokole umieszczonym na środku 
panteonu stał odlany z brązu salutujący żołnierz.  
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Elektrownia na rzece Wieprzy w Biesowicach jest jedną z najładniejszych 
funkcjonujących elektrowni wodnych. Pierwszy jej budynek wzniesiono w 1905r, w ciągu 
XX w przeszedł już dwukrotna odbudowę. Drugi budynek elektrowni oraz budynek 
gospodarczy pochodzą z roku 1911. W skład obiektu wchodzi ponadto zapora o długości 
120 m i kanały. Elektrownia jest dostępna do zwiedzania.  

 
Oferta: zwiedzanie kompleksu pałacowego w Warcinie – wizyta w Zespole Szkół 
Leśnych – zwiedzanie sal wystawowych i ptasiego szpitala. Spacer ścieżką 
ekologiczno-edukacyjną (2,8 km). Wizyta w Ośrodku Edukacji Leśnej 
„Niezapominajka” – zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w czterech 
salach przybliżającymi pracę leśnika jak również faunę i florę naszych lasów. 
Kolejnego dnia wycieczka do Biesowic – wizyta w zabytkowym kościele, rzut oka 
na pałac - niedostępny do zwiedzania, wizyta w elektrowni wodnej. 

Cena: zł/os do uzgodnienia  

Ważne: Centrum Edukacji Regionalnej oraz pałac dostępne są dla turystów od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. W okresie letnim godziny zwiedzania są wydłużone do godziny 18tej 
oraz w weekendy. ORPD oraz OEL można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu z CER. 
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Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Centrum Edukacji Regionalnej posiada gościnne pokoje różniące się standardem i 
wyposażeniem. Zakwaterowanie w odrestaurowanej zabytkowej wozowni. Możliwość 
wykupienia wyżywienia. 

Cena 20-50 zł/os, posiłki 17 zł/os 

2. Leśniczówka Łowiecka Kawka – położona w dolinie Wieprzy w pobliżu Biesowic należy 
do Nadleśnictwa Warcino i ze względu na zgromadzone tu eksponaty łowieckie, jest 
zarazem izbą edukacji leśnej. Leśne otoczenie jest gwarancją spokojnego wypoczynku 
na łonie natury. Leśniczówka posiada 2-os pokoje z łazienką i telewizorem, salon 
myśliwski, aneks kuchenny, parking. Możliwość wykupienia wyżywienia. 

Cena: 50 zł bez wyżywienia 

3. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Stefanii” w Żukowie k. Kępic znajduje się w 
leśnym otoczeniu, w pobliżu jeziora Łętowskiego. Dom położony jest w dużym ogrodzie 
ze stawem, tarasem grillowym, wśród kwiatów i ozdobnych krzewów. Do dyspozycji 
kominek, sucha sauna. Gospodarstwo, prowadzące szkółkę krzewów ozdobnych posiada 
certyfikat EKO i spełnia najwyższe normy unijne. 

Cena 80 zł/os nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją 

Lider lokalny: CER w Warcinie 

 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego. W okresie 
realizacji zadania zainteresowanie funkcją operatora wyraziło Centrum Edukacji 
Regionalnej w Warcinie. 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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4. Na bytowskiej ziemi 

Lokalizacja pakietu: miasto i gmina Bytów 

Kategoria: turystyka kulturowa 

Zamek w Bytowie, zbudowany na przełomie XIV i XV w. jako siedziba administracji 
krzyżackiej - prokuratorii, pełnił również rolę strażnicy granicznej oraz zajazdu dla 
zachodnioeuropejskiego rycerstwa, podążającego do stolicy państwa zakonnego w 
Malborku. Odbudowany po II wojnie światowej zamek jest ozdobą Bytowa. Mieści w 
sobie siedzibę Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, bibliotekę oraz hotel i restaurację. 
Na zamku, który jest centrum kulturalnym miasta, odbywają się wystawy, koncerty i 
imprezy regionalne. Zamek ma również współcześnie swoich rycerzy. Bractwa rycerskie 
Ziemi Bytowskiej urozmaicają codzienność odtwarzając historię średniowiecznych 
konfliktów pomorsko – krzyżackich. Przygotowują także pokazy walk rycerskich, 
biesiady i zabawy w historycznym klimacie. 

 



Pakiety turystyczne Zielonego Serca Pomorza 

12 
 

Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie jest filią Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego. 
Istnieje już ponad 30 lat, a powstało staraniem Związku Polaków w Niemczech w 50-tą 
rocznicę utworzenia pierwszej polskiej szkoły w powiecie bytowskim. Prezentuje 
dokumenty i fotografie z okresu walki Kaszubów (polskiej mniejszości narodowej) o 
prawa narodowe, o polską kulturę, ojczystą mowę i szkołę w czasie dwudziestolecia 
miedzywojennego i latach II wojny światowej. Siedzibą muzeum jest stary budynek 
szkolny – w jednej z sal odtworzono klasę lekcyjną z lat 20-tych XX wieku. Wstęp 
bezpłatny. 
Ziemia bytowska od swych początków była miejscem, przez które burzliwie przetaczała 
się historia. Już od VII w zamieszkiwali tu Słowianie, których w X w podporządkował 
sobie Mieszko I. Władcami tych ziem byli na przemian książęta zachodniopomorscy, 
Brandenburczycy, Krzyżacy, polscy królowie. Polsko-pomorskie pogranicze ulegało 
powolnej germanizacji, szczególnie zaostrzonej w okresie rozbiorów. Po I wojnie 
bytowszczyzna znalazła się w granicach Rzeszy. Po II wojnie światowej ziemie te stały 
się na powrót polskimi, ale ich mieszkańcy stanowią wielokulturowa mieszankę Kaszubów, 
przybyszy w centralnej Polski i  Kresów Wschodnich. Różnorodność ziem Pomorza 
Środkowego potwierdzają liczne zabytki: kościoły, dwory i pałace, a także budynki 
folwarczne, gospodarcze, zabudowania kolejowe. Zamieszkiwały tu bogate rody 
szlacheckie jak np. Zitzewitzowie, Puttkamerowie, Belowowie i wiele innych. Pałace i 
dwory będące ich rodowymi gniazdami po części uległy już zniszczeniu i zapomnieniu, ale 
niektóre z nich przetrwały, stanowiąc żywą lekcję historii. 

Góra Siemierzycka ma 256 m n.p.m. jest drugim po Wieżycy pod względem wysokości, 
wzniesieniem na Kaszubach. Stojąca na wzgórzu obecna drewniana wieża widokowa – już 
trzecia z kolei – ma 16 metrów i z jej platformy można podziwiać wspaniałe widoki za 
całą bytowską okolicę. Prowadzi tu znakowana kolorem zielonym ścieżka przyrodnicza 
"Atrakcje przyrodnicze okolic Rekowa”. Wstęp bezpłatny. 

Oferta: Zwiedzanie zamku bytowskiego i muzeum Zachodnio-Kaszubskiego (bilet 
wstępu). Popołudniu przejazd do Płotowa – zwiedzanie Muzeum Szkoły Polskiej. 
Wejście na Górę Siemierzycką i wieżę widokową. Kolejnego dnia wycieczka po 
dworach i folwarkach ziemi bytowskiej (większość niedostępnych do zwiedzania): 
Barnowiec – dwór Puttkamerów, park i zabudowania folwarczne z 1863r,  
Barnowo – barokowy pałac Puttkamerów z 1786r, zabudowania folwarczne i 
niedokończona elektrownia wodna na Kamienicy, Borzytuchom  - ryglowy kościół z 
początków XIX w, punkt widokowy na Zamkowej Górze, Gostkowo- 
klasycystyczny XIX w dwór i park, szachulcowa kuźnia i stodoły z XIX w, 
Kołczygłowy – XIX-w ryglowy kościół, w którym ślub brał kanclerz Bismarck, 
XIXw pałac i zabudowania folwarczne w Kołczygłówkach, Osieki – XIX-w. pałac, 
park i zabudowania folwarczne. Wizyta w Starej Gorzelni w Osiekach – 
zwiedzanie sali z oryginalnymi urządzeniami dawnej gorzelni, poczęstunek.  
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Cena: do uzgodnienia przez operatora zł/os 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Hotel Zamek w Bytowie – proponuje noclegi w południowym skrzydle 
średniowiecznego, gotyckiego zamku, zwanym Domem Książęcym. Obiekt mieści tez 
restaurację "Zamek", znajdująca się w stylowych pomieszczeniach, nawiązujących do 
czasów średniowiecznych oraz tradycji regionalnych, a latem – ogródek zlokalizowany na 
zamkowym dziedzińcu. Hotel organizuje tez aktywny wypoczynek oraz spotkania z 
kulturą rycerską i kaszubską tradycją.  
 
Cena 200-240 zł/pok 2-os ze śniadaniem, obiadokolacja 40 zł/os 
 
2. Chata we wsi w Sierżnie to duże gospodarstwo agroturystyczne otoczone lasami i 
polami, w pobliżu jeziora Niezabyszewskiego. Ogród z kwiatami, krzewami i drzewami 
owocowymi zachęca do relaksu. Posiłki przygotowywane są ze zdrowej żywności – 
lokalnych produktów: mleka, sera, jaj, masła, mięsa, własnych warzyw i owoców. Do 
dyspozycji gości przejażdżki konne, rowerowe, kuligi, łowisko, łódź, sauna, salka 
gimnastyczna, bilard, przeznaczone na biesiady – stodoła i chata „Tygrysówka” nad 
stawem, a dla chętnych – prace w gospodarstwie. W dwustuletnim domu czekają pokoje 
z łazienkami, jadalnia, salon z kominkiem. 
 
Cena ddo uzgodnienia  
 
3. Gospodarstwo agroturystyczne Arcadia - Stara Gorzelnia w Osiekach Bytowskich 
oferuje noclegi w pokojach z łazienkami mieszczących się w dawnym, zabytkowym  
budynku gorzelni. Do dyspozycji gości także kuchnia, jadalnia, sala rekreacyjna oraz sala 
gorzelniana – z kominkiem i dawnymi urządzeniami  www.staragorzelnia.pl 
 
Cena 30-40 zł/os nocleg, 40 zł/os wyżywienie  
 
4. Zielone Wzgórza w Mądrzechowie – zespół domków letniskowych w wysokim 
standardzie, posiadających sypialnie, salon, aneks kuchenny, kominek. Domki położone są 
na dużym zielonym terenie ze stawem, miejscem na grilla i ognisko, blisko jeziora z 
kąpieliskiem. Do dyspozycji rowery, kajaki, windsurfing, wędkowanie, pobliskie mini-zoo.  
 
Cena od 35 zł/os bez wyżywienia (przy 7 osobach w domku) 
 
Lider lokalny: brak aktualnie lidera na terenie ziemi bytowskiej 



Pakiety turystyczne Zielonego Serca Pomorza 

14 
 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego.  

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 

 

5. Morskie opowieści 

Lokalizacja pakietu: Jarosławiec, Darłowo, Ustka 

Kategoria: turystyka kulturowa 

Jarosławiec to malownicza wieś rybacka otoczona lasami. Prowadzone od wielu lat 
badania dowodzą że właśnie tu, na środkowym wybrzeżu czystość wód morskich jest 
najwyższa. Co roku w lipcu odbywa się tu Międzynarodowy Bieg po Plaży - obecnie już 
XXII. Największa atrakcją turystyczną Jarosławca – oprócz niewątpliwie plaży - jest 
XIX wieczna latarnia morska.  
Darłowo to nadmorskie miasto – kurort o ciekawej historii, której świadkami są jego 
zabytki: Zamek książąt Pomorskich – muzeum, rynek z renesansowymi i barokowymi 
kamienicami, gotycki kościół. W Darłówku działa duży port rybacki, a latem pływają stąd 
statki wycieczkowe i promy na Bornholm.  Ciekawostką jest też rozsuwany most przy 
ujściu Wieprzy. Latarnia morska w Darłówku pochodzi z XIX w i jest dostępna do 
zwiedzania. 
Ustka ze względu na swoje położenie i leczniczy mikroklimat jest uzdrowiskiem i jedną 
z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu. Warto odwiedzić 
Nadmorską Promenadę, latarnię morską i port, z którego  wypływają kutry rybackie i 
statki wycieczkowe, Syrenkę, Łazienki, zabytkową stara osadę rybacką, Muzeum Ziemi 
Usteckiej i Muzeum Chleba. 
 
Oferta: zwiedzanie Darłowa – rynku i muzeum w zamku Książąt Pomorskich oraz 
latarni morskiej w Darłówku. Popołudniu przejazd do Jarosławca – zwiedzanie 
latarni morskiej.  Kolejnego dnia rejs kutrem na połów dorszy, obiad w Ustce 
przy nadmorskiej promenadzie, zwiedzanie latarni morskiej oraz Muzeum Chleba. 
W opcji rodzinnej proponujemy - zamiast rejsu kutrem - wizytę w Aquaparku 
Panorama Morska w Jarosławcu. 
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Cena: do uzgodnienia 

 
Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Ośrodek wczasowy "Przywodny" w Jarosławcu to sezonowy obiekt położony 100 m 
od plaży i niecały kilometr od lasu i jeziora. Noclegi w 2-pokojowych nowych domkach z 
łazienkami, mogących pomieścić 4-5 osób. 

Cena: 30- 40 zł (w sezonie letnim)/os bez wyżywienia 

2. Ośrodek rehabilitacyjno-wczasowy Ewa w Ustce znajduje się na skraju lasu 
przylegającego do usteckiej plaży. Sąsiaduje z kompleksem sportowo-rekreacyjnym 
(boiska, korty, place zabaw). Ośrodek dysponuje bazą rehabilitacyjną oraz odnowy 
biologicznej.  

Cena: xx zł/os 

3. Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Energetyk w Ustce to trzygwiazdkowy hotel 
oraz domki hotelowe położone przy nadmorskich wydmach, w otoczeniu lasu sosnowego 
i zieleni. Do dyspozycji restauracja, sale konferencyjne, duży ładnie zagospodarowany 
teren zielony, place zabaw, boiska sportowe 

Cena: 190-275 zł/pok. 2-os ze śniadaniem 
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Lider lokalny: Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego. W okresie 
realizacji zadania zainteresowanie funkcją operatora wyraziło Centrum Kultury i 
Sportu w Postominie. 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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6. Na ziemi Słowińców 

Lokalizacja pakietu: Smołdzino i Kluki 

Kategoria: turystyka kulturowa 

Słowiński Park Narodowy chroni pas wybrzeża Bałtyku od Smołdzina do Łeby, ruchome 
wydmy Mierzei Łebskiej, rozległe i płytkie przybrzeżne jeziora, ujścia rzek Łupawy i 
Łeby oraz nadmorskie bory sosnowe. O wyjątkowości tego miejsca świadczy nadanie mu 
przez UNESCO statusu Światowego Rezerwatu Biosfery oraz jego funkcjonowanie w 
systemie Europejskiej Sieci Natura 2000. Największym fenomenem, czyniącym z Parku 
atrakcję na skalę europejską, są wysokie na ponad 40 metrów ruchome wydmy. Pustynny 
krajobraz i brak roślinności ułatwia przemieszczanie się wydm pod wpływem wiatru, 
które wędrują od 3,5 do nawet 10 m w ciągu roku. Dwie największe wydmy: Łącka i 
Czołpińska są udostępnione dla turystów i poprowadzono przez nie oznakowane szlaki 
piesze. Bardzo duże, ale płytkie jeziora Łebsko i Gardno stanowią cenną ostoję rzadkich 
gatunków ptaków i przyciągają miłośników turystyki ornitologicznej z całego świata. W 
niektórych, specjalnie wyznaczonych miejscach, możliwe jest jednak uprawianie 
turystyki wodnej, na przykład windsurfingu. Po jeziorze Łebsko pływa statek 
turystyczny z napędem elektrycznym, z którego pokładu podziwiać można florę i faunę 
tego obszaru.  
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Panoramę Słowińskiego Parku Narodowego można podziwiać z wieży widokowej, 
znajdującej się na owianym legendami wzgórzu Rowokół. Jest to najwyższe wzniesienie 
w Parku - 115 m n.p.m. i było ono przez wieki miejscem kultów pogańskich.  
Drugim takim punktem jest latarnia morska w Czołpinie. Ma ona wysokość 55 metrów, a 
wraz z wydmą na której została zbudowana - 80 metrów.  
 
Smołdzino jest dużą wsią turystyczną nad rzeką Łupawą, u podnóża Rowokołu. Jest 
siedzibą Słowińskiego Parku Narodowego, tu znajduje się tez Muzeum Przyrodnicze 
SPN. Warto zobaczyć zabytkowy kościół, budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX w , 
elektrownię wodną. 
 
Kluki to dawna rybacka wieś słowińska, znajdująca się na uboczu pośród łąk i bagien w 
pobliżu jeziora Łebsko. Opustoszała ona na skutek przesiedleń po II wojnie światowej. 
Obecnie mieści się w niej Muzeum Wsi Słowińskiej, będące oddziałem Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku. W klukowskim muzeum  można oglądać m.in. tradycyjne chałupy i 
zagrody o szachulcowej architekturze, piece chlebowe i szałas rybacki, dawną szkołę 
oraz cmentarz słowiński. Rdzenną ludność tej części Pomorza możemy poznać nie tylko 
dzięki starym eksponatom, ale również poprzez organizowane w muzeum  imprezy 
folklorystyczne, oparte na dawnych zwyczajach i życiu codziennym Słowińców – w tym 
największa majowa – „Czarne Wesele” 
 
 
Oferta: zwiedzanie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, obiad na terenie 
skansenu w Karczmie u Dargoscha, spacer na wydmę czołpińską i wejście na 
latarnię morską. Kolejnego dnia zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego SPN w 
Smołdzinie, spacer na wzgórze Rowokół i wejście na wieżę widokową. Rejs 
spacerowy statkiem po jeziorze Łebsko. Dla osób aktywnych alternatywą może 
być windsurfing w Retowie k. Gardny. 
 

Cena: do uzgodnienia   
 
Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1. Gościniec u Bernackich w Smołdzinie to obiekt wypoczynkowy z restauracją 
serwującą smakowite dania kuchni staropolskiej. Do dyspozycji gości 40 stylowo 
urządzonych pokoi i apartamentów z pełnym węzłem sanitarnym, restauracja, ogród, plac 
zabaw, miejsce na ognisko, grille, wypożyczalnia rowerów, jazda konna, parking. 
Odbywające się tu od lat plenery malarskie i rzeźbiarskie wzbogaciły wnętrza obrazami 
kilku już pokoleń malarzy i ozdobiły ogród sporą galerią rzeźb. 
 
Cena: 65 zł/os w pok. 2-os ze śniadaniem 
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2. Słoneczko 2 w Smołdzinie jest nowym obiektem, położonym na skraju lasu, 
oddalonym ok 5 km od morza. Do dyspozycji apartamenty z aneksem kuchennym oraz 
pokoje, możliwość wyżywienia. W obiekcie jacuzzi, sauna, basen z ciepłą solanką i 
masażami, SPA, sala sportowo-rehabilitacyjna, plac zabaw, miejsce na biesiady przy 
ognisku i grillu. 
 
Cena: 130-160 zł/os ze śniadaniem i obiadokolacją 
 
3. Pokoje gościnne Klukowianka w Smołdzińskim Lesie znajdują się 2 km od morza. W 
ofercie komfortowe pokoje, stołówka, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw, miejsce na 
grill lub ognisko, hippika, parking oraz boiska do gry. 
 
Cena: do uzgodnienia przez operatora zł/os 
 
4.Chatka w Kratkę to niewielki 4-os domek z kuchnią i łazienką na dużej działce, z 
miejscem na ognisko i zabawy dla dzieci. Oddalony o 1 km od kąpieliska nad jeziorem  i 8 
km od morza. Gwarantuje wspaniały wypoczynek w otoczeniu dziewiczej przyrody.  

Cena: do uzgodnienia przez operatora zł/domek 

Lider lokalny: Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” 

 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego. W okresie 
realizacji zadania zainteresowanie funkcją operatora wyraziło Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”. 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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7. Skarby Krainy w Kratę 

Lokalizacja pakietu: Słupsk, Swołowo 

Kategoria: turystyka kulturowa 

Kraina w Kratę rozciąga się w pasie nadmorskim Środkowego Pomorza, od Łeby na 
wschodzie po Darłowo na zachodzie. Nazwa wywodzi się od charakterystycznego 
wyglądu szachulcowych budynków, których drewnianą konstrukcję smołowano, a 
następnie wypełniono słomą i gliną, pobielając wapnem powstałe przestrzenie. Na terenie 
tym zachowało się wyjątkowo dużo wybudowanych w tradycyjnej szachulcowej 
konstrukcji budynków – zagród chłopskich, budynków gospodarczych, kościołów, szkół 
oraz posiadłości szlacheckich, ale również obiektów przemysłowych takich jak młyny i 
kuźnie. Stanowią one po dziś dzień malowniczy element krajobrazu Pomorza. Częstym 
widokiem są bocianie gniazda, gdyż teren ten jest jednym z najliczniej zasiedlonych 
przez te ptaki regionów Polski. 
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Słupsk leżący nad rzeka Słupią to największe miasto w regionie Pomorza Środkowego, 
ważne centrum gospodarcze, kulturalne, naukowe i turystyczne. Turystów 
zainteresowanych historią przyciągają liczne zabytki i atrakcje miasta: zespół zamkowy 
z zamkiem, młynem, spichlerzem i kaplica szpitalną, średniowieczne baszty i mury, 
obiekty sakralne, a także dawne obiekty gospodarcze i mieszkalne. Żywa jest tu 
tradycja słupskiej gastronomii i lokalnych przysmaków regionalnych. Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku mieści się w dawnej rezydencji dynastii Gryfitów - 
wybudowanym w XVI w. Zamku Książąt Pomorskich. Początkowo gotycki budynek 
przebudowano w stylu renesansowym. Dalsze losy przyczyniły się do wielu zniszczeń – 
służył m.in. jako koszary oraz magazyny. Dzisiejszy blask odzyskał dzięki powojennej 
odbudowie. Jedną z większych atrakcji Muzeum jest ogromna kolekcja prac Witkacego 
– wybitnego, lecz kontrowersyjnego malarza, fotografika i pisarza tworzącego na 
początku XX w. 

 

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku posiada także swoje placówki w terenie. Jedna 
z nich jest zrekonstruowana XIX-wieczna Zagroda Albrechta w Swołowie. To właśnie 
Swołowo nazywane jest stolica Krainy w Kratę. Pomorska wieś o historycznym 
owalnicowym układzie i ryglowej architekturze zabudowań jest sercem i centrum 
kulturowym Krainy w Kratę.  
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Znajduje się w niej kilkadziesiąt zabytkowych, dobrze zachowanych szachulcowych 
budowli. Odbywają się tu zajęcia edukacyjne, warsztaty i regionalne imprezy. Warto 
odwiedzić Swołowo i poznać jego smaki chociażby w czasie letniego szparagowego 
święta, jesiennego konkursu na pomorską nalewkę czy Gęsiej Niedzieli. 

Oferta: zwiedzanie Muzealnej Zagrody Albrechta w Swołowie, obiad w karczmie 
regionalnej, wycieczka samochodowa lub rowerowa po okolicy – pętla wokół 
Swołowa z wykorzystaniem istniejących tras rowerowych: Pierścienia Gryfitów, 
Doliny Moszczeniczki oraz lokalnych, mało uczęszczanych dróg. Zwiedzanie 
miejscowości z zabytkową szachulcową architekturą i obserwacja bocianich 
gniazd: Krzemienica (z pasieką Wędrowna Barć), Bruskowo Małe, Bruskowo 
Wielkie, Bierkowo, Zębowo, Gać. W wersji samochodowej można tez poszerzyć 
trasę o Strzelino, Gałęzinowo, Charnowo.  
Kolejnego dnia zwiedzanie Słupska (możliwość zwiedzania z miejskim 
przewodnikiem): Ratusz, Baszta Czarownic, Muzeum Pomorza Środkowego, 
Spichlerz Richtera, Młyn Zamkowy. Obiad w karczmie regionalnej i popołudniowy 
wypoczynek w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji (rozległy kompleks rekreacyjny 
przez który przepływa Słupia, graniczący z Laskiem Południowym, z  kortami 
tenisowymi, przystanią kajakową, halą sportową, boiskami, ścieżkami 
rowerowymi, placami zabaw i miejscami piknikowymi). 
 

Cena: do uzgodnienia zł/os 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Agroturystyka Przysiółek w Duninówku położona jest w nadmorskiej strefie, w 
pobliżu Jeziora Modła - rezerwatu i ostoi ptactwa wodnego.  Dojście do dzikiej plaży 
nad morzem. W gospodarstwie urządzono ekspozycję starych maszyn i narzędzi 
rolniczych oraz rzeźb ludowych. Do dyspozycji ogród z sadem, plac zabaw dla dzieci, 
hamaki i grill, staw rybny – możliwość wędkowania i pływania łodzią. Samodzielny domek 
lub pokoje z łazienką i aneksem kuchennym.  
Cena: 30 -40 zł/osoba, wyżywienie 50 zł/os (śniadania i obiadokolacje) 
2. Przystań Wodnica – gospodarstwo agroturystyczne nad Słupią, w leśnym otoczeniu. 
Duży zagospodarowany ogród, bezpośredni dostęp do rzeki i konie oraz bliskość morza 
są największa atrakcją.  Do dyspozycji pokoje z łazienkami i dostępem do kuchni lub 
samodzielny domek, ponadto rowery, kajaki, grill, miejsce na ognisko, ping-pong, boisko 
do siatkówki, mini-siłownia, parking, możliwość  przejażdżki bryczką.   
Cena: 30-35 zł/os bez wyżywienia 
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2. Hotel Zamkowy** w Słupsku znajduje się w centrum miasta w sąsiedztwie Zamku 
Książąt Pomorskich. Dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Do dyspozycji 
gości restauracja serwująca regionalne, staropolskie potrawy, parking strzeżony.  
Cena: 243 zł – 264 zł/pok 2-os ze śniadaniem 
 

Lider lokalny: Agencja Promocji Regionu Słupsk 

 

UWAGI DOTYCZACE WDROŻENIA PAKIETU: 

Pakiet wymaga potwierdzenia operatora – podmiotu wdrażającego. W okresie 
realizacji zadania zainteresowanie funkcją operatora wyraziła Agencja Promocji 
Regionu Słupsk. 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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8. Szlakiem elektrowni 
Rzeką po(d) prąd / Zabytkowe elektrownie 

Lokalizacja pakietu: elektrownie na rzece Słupi, odcinek od Soszycy do Krzyni. 

Kategoria: turystyka kulturowa 

Elektrownie wodne są jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Ten 
unikalny na skalę europejską system energetyczny powstawał na przełomie XIX i XX 
wieku, a same elektrownie oraz towarzyszące im obiekty hydrotechniczne (jak sztolnie, 
kanały, syfony, czy zamki wodne) uznane zostały za zabytki techniki. Szlak Najstarszych 
Elektrowni Wodnych w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi obejmuje zespoły w Soszycy 
(elektrownia Struga), Gałąźni Małej, Konradowie (elektrownia Strzegomino), Krzyni oraz 
Skarszewie Dolnym. Od kilku lat na terenie elektrowni w Gałąźni Małej działa niewielka 
ekspozycja – Sala historii słupskich elektrowni wodnych. Zbiór fotografii, dokumentów i 
urządzeń technicznych obrazuje historię, myśl techniczną oraz szacunek do sił 
przyrody. Można też tu obejrzeć pokaz filmu prezentującego historię zespołu 
elektrowni i metodę wytwarzania z wody energii elektrycznej.  W najstarszej na Słupi 
elektrowni wodnej Struga w Soszycy (1896 r.) ewenementem są dwie ponad stuletnie 
żarówki węglowe firmy Osram, które działają do dziś, sygnalizując awarię pracujących 
urządzeń. Elektrownia ta jest jedną z najstarszych funkcjonujących na świecie, a 
zastosowane w niej rozwiązania techniczne są unikatem na skalę europejską.  
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Ścieżka przyrodnicza Gałąźnia Mała ma długość 4 km, przeznaczona jest tylko dla 
turystów pieszych. Na trasie zobaczyć można m.in. park podworski, XIX-wieczny 
kościółek z ciekawą dzwonnicą, pomniki przyrody, ruiny cmentarza, zamek wodny, dolinkę 
potoku Huczek, średniowieczne grodzisko, obszary źródliskowe i stanowiska roślin 
chronionych. 

Ścieżka przyrodnicza Krzynia w krótszej wersji ma długość 5 km i wyznaczono na niej 
osiem przystanków. Wiedzie m. in. przy zbiorniku zaporowym Krzynia, stanowiskach 
ciekawych roślin, pomnikowych drzew, parku podworskim w Krzyni. 12 km pętla 
przeznaczona na dłuższe wędrówki otacza cały zbiornik Krzynia i biegnie przez obszary 
źródliskowe, wieś Konradowo, elektrownię Strzegomino.  

Oferta: Zwiedzanie elektrowni w Soszycy i Gałąźni Małej – zwiedzanie 
ekspozycji. Spacer ścieżką przyrodniczą w Gałąźni Małej. Kolejnego dnia 
zwiedzanie elektrowni w Konradowie i Krzyni oraz spacer ścieżką przyrodniczą 
wokół jeziora Krzynia. 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1.Agroturystyka Kartkowo oferuje dwa drewniane domki letniskowe4-6 osobowe z 
łazienką i aneksem kuchennym. W odległości 400 m znajduje się jezioro, a 1,5 km rzeka 
Słupia. Do dyspozycji grill, meble ogrodowe i parking, plac zabaw dla dzieci oraz boisko 
do piłki nożnej i siatkówki, wędzarnia, łódka. W ogrodzie znajdują się dwa baseny w tym 
jeden mały dla dzieci. Na życzenie gości domowe obiady z warzyw i owoców z własnego 
ogródka. 

Cena: 30-35 zł/os bez wyżywienia 

 
2.Dom letniskowy Magnolia w Soszycy oferuje pokoje z łazienką, kuchnię dla gości, 
duży salon z tarasem. Dom znajduje się w odległości ok. 150m od jeziora, 50m od rzeki 
Słupi, na skraju lasu. Do dyspozycji także ponton, rowery, miejsce na grill i ognisko. W 
najbliższej okolicy aż 5 krystalicznie czystych jezior, w tym największe – Jezioro 
Jasień.  

Cena 45-50zł/osoba bez wyżywienia 

 
3. Gospodarstwo Agroturystyczne "Półchatki" w Kartkowie – Dolina Szczęścia. Do 
dyspozycji kuchnia, dwa zadaszone miejsca na świeżym powietrzu, palenisko z grillem, 
hamaki, huśtawki dla dzieci i dorosłych, piaskownica, place do gry, prywatny staw z 
możliwością połowu ryb, łódka, rowery. Możliwość pełnego wyżywienia oraz zakupu 
przetworów domowych, ciast, wiejskich produktów. Dodatkowa możliwość tradycyjnych 
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zajęć: odciąganie śmietany z naturalnego mleka krowiego, ubijanie masła, robienie 
twarogu, pieczenie wafli w przedwojennej wafelnicy na starym piecu kaflowym, 
kwaszenie kapusty. 

Cena: do uzgodnienia zł/os 

 

Lider lokalny: brak aktualnie lidera na tym terenie 
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9. Rowerowa przygoda/Rowerem po plaży 

Lokalizacja pakietu: nadmorskie trasy rowerowe w gminie Ustka i Smołdzino 

Kategoria: turystyka aktywna 

Słowiński Park Narodowy chroni pas wybrzeża Bałtyku od Rowów do Łeby, ruchome 
wydmy Mierzei Łebskiej, rozległe i płytkie przybrzeżne jeziora, ujścia rzek Łupawy i 
Łeby oraz nadmorskie bory sosnowe. Jest jednym z największych parków narodowych w 
Polsce. O wyjątkowości tego miejsca świadczy nadanie mu przez UNESCO statusu 
Światowego Rezerwatu Biosfery oraz jego funkcjonowanie w systemie Europejskiej 
Sieci Natura 2000. Największym fenomenem, czyniącym z Parku atrakcję na skalę 
europejską, są wysokie na ponad 40 metrów ruchome wydmy, które pod wpływem wiatru 
wędrują nawet do 10 m w ciągu roku. Bardzo duże, ale płytkie jeziora Łebsko i Gardno 
porośnięte są szuwarem i oczeretem. Stanowią cenną ostoję rzadkich gatunków ptaków i 
przyciągają miłośników turystyki ornitologicznej z całego świata.  

Rowy to duża wieś rybacka i letniskowa położona przy ujściu Łupawy z jeziora Gardno do 
morza. Dawniej był dużym portem, o czym świadczą groby szwedzkich, norweskich, 
holenderskich i francuskich żeglarzy na cmentarzu. Warto zobaczyć XIX-w. 
neoromański kościół z głazów polodowcowych oraz zabytkowe domy szachulcowe i 
zabudowania gospodarcze. W Rowach znajduje się tez filia Muzeum Przyrodniczego SPN 
z ekspozycją dotycząca różnorodności ekosystemu plaży w ciągu roku.  

Poddąbie jest niewielką miejscowością leżącą na śródleśnej polanie otoczonej bukowo-
sosnowo – dębowym drzewostanem, znajdującą się w strefie uzdrowiskowej Ustki. Z 35 
metrowego klifu rozpościerają się wspaniałe widoki na morze, wydmy, górę Rowokół i 
jezioro Gardno. 

Gardna Wielka jest dużą turystyczną wsią nad jeziorem Gardno. Posiada zabytkowy 
gotycki kościół przebudowany w stylu eklektycznym w XIX w oraz zabytki budownictwa 
wiejskiego z XIX w. Stanowi centrum sportów wodnych – przestań żeglarska, 
windsurfing, kitesurfing.  

Wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego wiedzie fragment międzynarodowego szlaku 
rowerowego R-10 (Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej). Na trasie tej znajdują się między 
innymi miejscowości Jarosławiec, Ustka, Gardna Wielka, Smołdzino i Kluki. Szlak ten 
częściowo przebiega wspólnie ze „Szlakiem Zwiniętych Torów” (z Ustki do Rowów).  
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Oferta: całodzienne indywidualne wycieczki rowerowe szlakiem Zwiniętych 
torów oraz wokół Jeziora Gardno, wypożyczenie rowerów turystycznych, mapka 
z wyznaczonymi trasami rowerowymi.   

Cena: do uzgodnienia/os 

Uwaga: wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego płatny dodatkowo 6 zł -bilet normalny, 3 zł – 
ulgowy/dziennie 

Szlak rowerowy Zwiniętych torów poprowadzony starym poniemieckim nasypem 
kolejowym rozpoczyna się w Przewłoce obok Ustki i prowadzi na wschód do Rowów, w 
kierunku Słowińskiego Parku Narodowego. Odcinek Przewłoka - Osiedle - Zapadłe (2.9 
km) pokonuje się początkowo asfaltem, zjeżdżając potem na oznakowany nasyp. 
Pierwsza stacyjka rowerowa znajduje się w Zapadłem, skąd można zboczyć do 
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nadmorskich punktów widokowych w Okolicach Orzechowa. Trasa Zapadłe - Wytowno (4 
km) wiedzie początkowo lasem, polem przez otwartą przestrzeń, aż do malowniczego 
wąwozu i resztek dawnej stacji kolejowej w Wytownie. W pobliżu druga stacyjka 
rowerowa i trasa w kierunku Poddąbia. Odcinek Wytowno - Machowinko (2,8 km) wiedzie 
malowniczo przez pola, ciekawostką są podworskie zabudowania w Machowinkach. Na 
dalszym odcinku Machowinko - Główna stacja rowerowa (4 km), biegnącym przez leśny 
parów, mija się stacyjkę nr 3 oraz dociera do przystanku nr 4. Odcinek: Stacja nr 4 - 
Objejskie Łąki (4,7 km) prowadzi płytami poprzez zielone łąki na depresyjnych terenach 
graniczących z Jeziorem Gradno. Liczne urządzenia utrzymują równowagę 
hydrotechniczną na tym obszarze. Trasa prowadzi do pomostu z widokiem na jezioro, 
szuwaryi kamienną wyspę –siedlisko ptactwa oraz przez kolejne punkty widokowe w 
otulinie Parku do stacyjki nr 5. Ostatni etap trasy Objejskie Łąki - Rowy (3,2 km) 
wiodący do stacyjki nr 6 w Rowach przebiega głównie otwartą przestrzenią, omijając 
trzcinowiska na Gardnie. Trasę powrotną z Rowów w kierunku zachodnim stanowią drogi 
leśne prowadzące wzdłuż wybrzeża przez miejscowości wypoczynkowe – Dębinę (w 
pobliżu stacyjka nr 7), Poddąbie (stacyjki nr 8 i 9), Orzechowo (wieża widokowa, przed 
miejscowością ostatnia 10-ta stacyjka rowerowa), do Ustki. Po drodze mijamy liczne 
punkty widokowe na klifowym wybrzeżu oraz zachęcające do wypoczynku plaże. 
 

 
Źródło: serwis www.rowy.przymorzu.pl 

 

Trasa rowerowa wokół Jeziora Gardno to proponowana pętla rozpoczynająca się i 
kończąca w Rowach. Z Rowów wyruszamy w kierunku wschodnim, wzdłuż północnego 
brzegu Jeziora Gardno, skrajem borowych kompleksów leśnych SPN. Do jeziora 
Smołdzińskiego pokrywa się z pieszym szlakiem Nadmorskim (czerwonym). Mijamy 
Rezerwat „Gardnieńskie Łęgi” i kierujemy się na południe (czarnym szlakiem 
łącznikowym), wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Gardno. Szlak przecina rzekę Łupawę 
w jej dolnym biegu i dociera do miejscowości Gardna Wielka. Powrót w kierunku Rowów 
można odbyć poprzez Gardnę Małą, Retowo i Objejskie Łąki (wzdłuż południowego i 
zachodniego brzegu jeziora) lub wydłużając nieco trasę. Wówczas będzie wiodła ona z 
Gardny Wielkiej przez Czystą, Komnimo, Osieki Słupskie do Objazdy i za ta 
miejscowością, koło leśniczówki wjeżdżamy na rowerowy Szlak Zwiniętych Torów (zob. 
wyżej, między 3 a 4 stacyjką rowerową).  
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Noclegi i wyżywienie – propozycje:  

1.Ośrodek „Lazur” w Poddąbiu to dwa komfortowe pensjonaty Afrodyta i Wenus, 
położone  ok. 300 m od morza, na dużym zielonym terenie. Do dyspozycji gości pokoje z 
balkonami, możliwość pełnego wyżywienia, altana ogrodowa, boisko wielofunkcyjne, duży 
grill oraz miejsce na wieczorne ogniska, plac zabaw, możliwość wypożyczenia rowerów i 
gokartów. 

Cena: xx/os/nocleg ze śniadaniem 

2. Ośrodek wypoczynkowy Przymorze – Bungalowy w Rowach to kompleks domków 
turystycznych (2-5 os, z łazienką, kuchnią i tarasem) usytuowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu sosnowego, w odległości ok. 800 metrów od morza. Położony w spokojnej 
części miejscowości, a jednocześnie w pobliżu centrum Rowów. Na terenie ośrodka sala 
telewizyjna, plac zabaw dla dzieci, bezpieczny bezpłatny parking. 

Cena: xx/domek bez wyżywienia 

3.Bałtyk w Poddąbiu to kameralny ośrodek wczasowy położony 300 m od szerokiej 
piaszczystej plaży. Dysponuje 70 miejscami w pokojach oraz apartamentach.Do 
dyspozycji restauracja i bar, sauna, hydromasaż, siłownia, ping-pong, teren rekreacyjny 
z placem zabaw dla dzieci, ceglanym kortem tenisowym, boiskiem do siatkówki i 
miejscem na ognisko, rowery. W ośrodku działa gabinet urody i prowadzone SA zajęcia 
jogi i tańca. 

Cena: 80-125 zł/os w pok. 2-os ze śniadaniem 

Lider lokalny: Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne Przymorze 
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10. Aktywne Parchowo - Kaszubskie rowery 

Lokalizacja pakietu: gmina Parchowo 

Kategoria: turystyka aktywna 

Gmina Parchowo na Pojezierzu Bytowskim swój malowniczy krajobraz zawdzięcza 
położeniu w najwyższym pasie wzgórz morenowych poprzecinanych rynnowymi jeziorami. 
Pola uprawne sąsiadują z lasami – z przewagą borów sosnowych - które zajmują ponad 
połowę jej obszaru. Występujące tu licznie wyjątkowe gatunki roślin i zwierząt objęte 
są ochroną w ramach otuliny Parku Krajobrazowego Dolin Słupi.Na terenie gminy 
przygotowano i oznakowano trasy rowerowe. Ich dokładny przebieg wraz ze śladami GPS 
można odnaleźć na stronie internetowej aktywneparchowo.pl. Na weekendowe wyprawy 
rowerowe polecamy dwie główne trasy.  

 

Pętla Parchowo - szlak rowerowy (czerwony) o długości 23,4 km- mający swój początek i 
koniec w centrum Parchowa. We wsi warto zobaczyć neoromański kościół z XIX w z 
zabytkową chrzcielnicą. Jedną z ciekawszych imprez są odbywające się to Biesiady 
teatralne „Pobocza Folku”. Na rowerzystów czekają malownicze krajobrazy gminy 
Parchowo - jeziora, wzniesienia, odcinki leśne. Na trasie znajdą się takie miejscowości 
jak Jamno, Gołczewo (punkt widokowy na jezioro Stropino i okolicę, Izba Regionalna ze 
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zbiorami etnograficznymi), Nakla. Poziom trudności - średni. Większość trasy przebiega 
na otwartej przestrzeni, jedynie południowa jej część w okolicach jeziora Mausz biegnie 
przez tereny leśne. 

Pętla Nakielska - szlak rowerowy (zielony) o długości 19,6 km- mający swój początek i 
koniec w Nakli. W okresie międzywojennym wieś leżała na granicy polsko-niemieckiej a w 
czasie wojny działały tu ugrupowanie Gryfa Pomorskiego. Trasa rowerowa przebiega 
drogą z Nakli do Sylczna,a dalej przez lasy do Sumina, nad brzegiem jeziora Sumino, 
Grabowa Parchowskiego, by wzdłuż jeziora Mausz powrócić do Nakli. Poziom trudności - 
łatwy. 

Oferta: całodzienne indywidualne wycieczki rowerowe po oznakowanych szlakach 
gminy Parchowo, rowery turystyczne z wypożyczalni „Kaszubskie Rowery”, mapka 
z wyznaczonymi trasami rowerowymi.   

Cena: do uzgodnienia /os 

Noclegi i wyżywienie – propozycje:  

1. Leśna Zagroda w Parchowie jest pięknie położonym obiektem z pokojami z łazienką i 
aneksem kuchennym. Do dyspozycji gości sala kominkowa, plac zabaw, boiska, 
zadaszony grill z wędzarnią, chata grillowa. W odległości 250 m od zagrody leśna 
polana prowadząca do jeziora z własnym pomostem i sprzętem wodnym.  
Cena: 60-80 zł/os z wyżywieniem 

 
2.  Agroturystyka Jałowcowa Dolina w Sylczynie oferuje noclegi w cichej i spokojnej 

okolicy. Do dyspozycji gości ogród, grill, miejsce na ognisko, sprzęt rekreacyjny, plac 
zabaw dla dzieci, salka konferencyjna. W najbliżej okolicy lasy oraz jeziora Mausz i 
Sumino. Na terenie gospodarstwa znajduje się staw, hodowane są owce, króliki i kozy. 
Możliwość wyżywienia – lokalne wiejskie produkty. 

Cena: 30-40 zł/os 

3. Dom letniskowy Magnolia w Soszycy oferuje pokoje z łazienką, kuchnię dla gości, 
duży salon z tarasem. Dom znajduje się w odległościok. 150m od jeziora, 50m od 
rzeki Słupi, na skraju lasu. Do dyspozycji także ponton, rowery, miejsce na grill i 
ognisko. W najbliższej okolicy aż 5 krystalicznie czystych jezior, w tym największe – 
Jezioro Jasień.  
Cena: 45-50zł/osoba bez wyżywienia 

 

Lider lokalny: Wypożyczalnia „Kaszubskie rowery” 
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11. Kajakowy tramwaj wodny na Słupi 

Lokalizacja pakietu: rzeka Słupia między Sulęczynem a Jeziorem Głębokim. 

Kategoria: turystyka aktywna 

Szlak rzeki Słupi należy do najpiękniejszych i najciekawszych szlaków kajakowych 
Polski. Naturalny krajobraz polodowcowy w postaci zalesionych pagórków, malowniczych 
łąk i pól oraz rynnowych jezior dostarcza wielu wrażeń widokowych. Rzeka przez 
większość swojej długości płynie przez rozległe kompleksy leśne. Najbardziej 
ekstremalny fragment szlaku kajakowego znajduje się pod Sulęczynem (Rynna 
Sulęczyńska), gdzie rzeka ma wybitnie górski charakter. Duża część szlaku znajduje się 
w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi. Dodatkowych atrakcji niewątpliwie dostarcza 
system zabytkowych elektrowni wodnych. Od Soszycy do Krzyni wiedzie tematyczny 
szlak „Elektryczna Słupia”. Dalej rzeka zwalnia, przepływa przez Słupsk i Ustkę, w 
której wpada do Bałtyku. Cały szlak liczy ponad 130 km, a jego przebycie zajmuje 7 dni.  
Park Krajobrazowy Dolina Słupi chroni przyrodę i polodowcowy krajobraz środkowego 
biegu tej rzeki. Większość jego obszaru pokrywają lasy – sosnowe i mieszane bory oraz 
lasy liściaste – głównie buczyny, grądy i łęgi. Ciekawe i cenne przyrodniczo torfowiska 
oraz obszary źródliskowe są siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin. Unikalną 
atrakcją Doliny Słupi są jeziora lobeliowe, które odznaczają się krystalicznie czystą 
wodą. Jeziora, rzeki i strumienie zamieszkują dziesiątki gatunków ryb, w tym dwa 
rzadkie gatunki wędrowne: łosoś atlantycki i troć wędrowna. Kilkanaście gatunków 
płazów i gadów żyjących w parku objętych jest ochroną. Tak samo jest w przypadku 
ptactwa – prawie 150 gatunków ptaków objętych jest programem specjalnej ochrony w 
ramach Natura 2000. Park jest ważną ostoją żurawia. Sarny, dziki, jelenie, a nawet łosie 
współzamieszkują lasy razem z mniejszymi ssakami – w tym także chronionymi tu 
szczególnie nietoperzami.  
Elektrownia wodna Struga w Soszycy jest najstarszą działającą elektrownią na 
świecie, a zastosowane w niej rozwiązania techniczne są unikatem na skalę europejską. 
Zbudowano ją w 1896r a jej atrakcje stanowią m.in. dwie ponad stuletnie żarówki 
węglowe firmy Osram, które działają do dziś, sygnalizując awarię pracujących urządzeń.  
Rezerwat przyrody Gniazda Orła Bielika – ornitologiczny rezerwat położony w 
niedostępnych terenach Parku, z sosnowym starodrzewiem. Chroni ostoję i lęgowisko 
orła bielika.  
Rezerwat przyrody Gołębia Góra– krajobrazowo-leśny rezerwat obejmujący skarpę 
doliny Słupi z sosnowym starodrzewiem. Poprowadzono tu ścieżkę przyrodniczą o 
długości 3km z 7 przystankami, m.in. koło budynku starego nadleśnictwa, śródleśnych 
mokradeł, rzeki Słupi. 
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Oferta: jedniodniowe spływy kajakowe po rzece Słupi, czas trwania spływu 4-5h. 
Rozpoczęcie spływu w soboty i niedziele godzina 9.00 
Trasa 1: Pole biwakowe Kajlandia k. Sulęczyna - Parchowo - Jezioro Żukowskie- 
Bylina - Młynki (zakończenie). Długość trasy 13,5 km, średnio trudna.  
Trasa 2: Soszyca - Gołębia Góra - Osieczki - jezioro Głębokie (zakończenie). 
Długość trasy 18,8 km, średnio trudna.  
 W cenie wypożyczenie kajaka wraz z podstawowym sprzętem (wiosło i 
kamizelka), ubezpieczenie, transfer powrotny uczestników do miejsca 
rozpoczęcia spływu (parking dla samochodów).  

Cena: 60 zł/os 
 

 
 
Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1. Dom letniskowy Magnolia w Soszycy oferuje pokoje z łazienką, kuchnię dla 
gości, duży salon z tarasem. Dom znajduje się w odległości ok. 150m od jeziora, 50m od 
rzeki Słupi, na skraju lasu. Do dyspozycji także ponton, rowery, miejsce na grill i 
ognisko. W najbliższej okolicy aż 5 krystalicznie czystych jezior, w tym największe – 
Jezioro Jasień.  
 
Cena 45-50zł/osoba bez wyżywienia 
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2. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Zawiaty nad jeziorem Jasień oferuje 
noclegi w drewnianych domkach 2-6 osobowych położonych w lesie nad samym jeziorem. 
Do dyspozycji kąpielisko strzeżone, sprzęt wodny, rowery, place zabaw, boiska, 
kawiarnia, restauracja, sale konferencyjne, wiata grillowa, budynek rekreacyjny (tenis, 
piłkarzyki, siłownia), gabinet masażu i sauna. 
 
Cena: xx zł/os 
 
3. Leśna Zagroda w Parchowie jest pięknie położonym obiektem z pokojami z 
łazienką i aneksem kuchennym. Do dyspozycji gości sala kominkowa, plac zabaw, boiska, 
zadaszony grill z wędzarnią, chata grillowa. W odległości 250 m od zagrody leśna polana 
prowadząca do jeziora z własnym pomostem i sprzętem wodnym.  

Cena: 60-80 zł/os z wyżywieniem 

Lider lokalny: ekajaki.pl 
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12a. Tygodniowy rajd po Zielonym Sercu 
Pomorza – ziemia bytowska 

Lokalizacja pakietu: południowe gminy ZSP 

Kategoria: turystyka aktywna, kulturowa, przyrodnicza 

Oferta: Propozycja tygodniowego pobytu wzbogacona licznymi atrakcjami.  

Dzień 1. Bytów 

Zwiedzanie zamku bytowskiego i Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego (bilet wstępu). 
Popołudniu przejazd do Płotowa – zwiedzanie Muzeum Szkoły Polskiej. Wejście na Górę 
Siemierzycką i wieżę widokową. Alternatywnie - wizyta w Starej Gorzelni w Osiekach – 
zwiedzanie sali z oryginalnymi urządzeniami dawnej gorzelni, poczęstunek.  

Dzień 2. Góra Lemana 

Wizyta w malowniczej wsi Piaszno i korzystanie z licznych atrakcji kompleksu Góry 
Lemana: zwiedzanie osady neolitycznej - wioski Gotów oraz muzeum 50-ciu hektarów, 
wejście na 20-metrową wieżę widokową, spacer do kamiennych kręgów i kurhanów. 

Dzień 3.Kaszubskie rowery 

Wycieczka rowerowa po ziemi bytowskiej. Przykładowe trasy: Szlakiem bytowskich 
jezior lobeliowych (6 km, 2h), Tuchomie–Piaszno–G.Siemierzycka-Tuchomie (20 km, 3h), 
Zalew rzeki Bytowy (35 km, 5-6h). 

Dzień 4.Elektrownie wodne na Słupi 

Zwiedzanie wybranych elektrowni: w Soszycy, Gałąźni Małej – zwiedzanie ekspozycji, w 
Krzyni. Spacer ścieżką przyrodniczą w Gałąźni Małej. 

Dzień 5 Spływ Słupią 

Zorganizowany spływ kajakowy po rzece Słupi, 4-5h. Trasy do wyboru - Trasa 1, 13,5 km: 
Pole biwakowe Kajlandia k. Sulęczyna - Parchowo - Jezioro Żukowskie- Bylina - Młynki 
(zakończenie). Trasa 2, 18,8 km: Soszyca - Gołębia Góra - Osieczki - jezioro Głębokie 
(zakończenie).  
 

Dzień 6 Na koń 
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Wizyta w jednej z okolicznych stadnin koni, np. Kaszubski Bór w Sominach, przejażdżka 
na kucykach dla najmłodszych, jazda konna dla starszych dzieci i dorosłych. 

Cena: uzależniona od standardu obiektów noclegowych  zł/os 

 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1. Chata we wsi w Sierżnie to duże gospodarstwo agroturystyczne otoczone lasami i 
polami, w pobliżu jeziora Niezabyszewskiego. Ogród z kwiatami, krzewami i drzewami 
owocowymi zachęca do relaksu. Posiłki przygotowywane są ze zdrowej żywności – 
lokalnych produktów: mleka, sera, jaj, masła, mięsa, własnych warzyw i owoców. Do 
dyspozycji gości przejażdżki konne, rowerowe, kuligi, łowisko, łódź, sauna, salka 
gimnastyczna, bilard, przeznaczone na biesiady – stodoła i chata „Tygrysówka” nad 
stawem, a dla chętnych – prace w gospodarstwie. W dwustuletnim domu czekają pokoje 
z łazienkami, jadalnia, salon z kominkiem. 
 
Cena xx zł/os 
 
2. Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu położone nad rzeka kamienicą 
posiada pokoje z łazienkami, sale szkoleniowo – konferencyjne, konsumpcyjne, pokój 
spotkań. Wyśmienita domowa kuchnia i lokalne specjały. Do dyspozycji gości przyległe 
tereny zielone, pobliskie boiska sportowe, kajaki, bezprzewodowy Internet, a także 
wachlarz atrakcji kulturalnych: przedstawienia teatralne, występy zespołu 
folklorystycznego, spotkania z Bractwem Rycerskim, spotkanie z artystą malarzem.  
 
Cena: 35-49 zł/os, wyżywienie 45-50 zł /os (3 posiłki) 
 
3. Hotel Zamek w Bytowie – proponuje noclegi w południowym skrzydle 
średniowiecznego, gotyckiego zamku, zwanym Domem Książęcym. Obiekt mieści tez 
restaurację "Zamek", znajdująca się w stylowych pomieszczeniach, nawiązujących do 
czasów średniowiecznych oraz tradycji regionalnych, a latem – ogródek zlokalizowany na 
zamkowym dziedzińcu. Hotel organizuje tez aktywny wypoczynek oraz spotkania z 
kulturą rycerską i kaszubską tradycją.  
 
Cena 200-240 zł/pok 2-os ze śniadaniem, obiadokolacja 40 zł/os 
 

Lider lokalny: brak aktualnie lidera na tym terenie 

 



Pakiety turystyczne Zielonego Serca Pomorza 

38 
 

 

12b. Tygodniowy rajd po Zielonym Sercu 
Pomorza – ziemia słupska 

Lokalizacja pakietu: północne gminy ZSP 

Kategoria: turystyka aktywna, kulturowa, przyrodnicza 

Oferta: Propozycja tygodniowego pobytu wzbogacona licznymi atrakcjami.  

Dzień 1. Kraina w Kratę (Swołowo i Krzemienica ) 

Zwiedzanie Muzealnej Zagrody Albrechta w Swołowie, obiad w karczmie regionalnej. 
Popołudniu wycieczka samochodowa lub rowerowa po okolicy – pętla wokół Swołowa z 
wykorzystaniem istniejących tras rowerowych: Pierścienia Gryfitów, Doliny 
Moszczeniczki oraz lokalnych, mało uczęszczanych dróg. Zwiedzanie miejscowości z 
zabytkową szachulcową architekturą, wizyta w pasiece Wędrowna Barć w Krzemienicy.  
Udział w lekcji o tematyce pszczelarskiej, degustacja miodu, dla chętnych zakup 
lokalnych wyrobów.  
 
Dzień 2. Rowerem po plaży 

Wycieczka rowerowa nadmorskim Szlakiem Zwiniętych Torów z miejscowości Przewłoka 
k. Ustki do Rowów, powrót w stronę Ustki. Szlak poprowadzony starym poniemieckim 
nasypem kolejowym jest oznakowany, na jego trasie wyznaczono 10 stacyjek 
rowerowych. Na trasie malownicze wioski, lasy, łąki, punkty widokowe. 

Dzień 3. Słowińcy i Rowokół 

Zwiedzanie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, obiad na terenie skansenu w Karczmie u 
Dargoscha, spacer na wydmę czołpińską i wejście na latarnię morską lub alternatywnie 
po zwiedzaniu skansenu przejazd do Smołdzina, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
SPN, spacer na wzgórze Rowokół i wejście na wieżę widokową.  
 
Dzień 4.Ustka i latarnie morskie 

Wizyta w nadmorskim kurorcie – spacer ustecką promenadą, zwiedzanie latarni morskiej 
oraz Muzeum Chleba lub Muzeum Ziemi Usteckiej. Obiad przy nadmorskiej 
promenadzie. Propozycje na popołudnie: turystyczny rejs kutrem po morzu lub przejazd 
do Jarosławca, zwiedzanie latarni morskiej i korzystanie z atrakcji Aquaparku Panorama 
Morska. 
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Dzień 5 Papieski Szlak Kajakowy Słupią 

Spływ fragmentem Szlaku Papieskiego – upamiętniającego pobyt abp. Karola Wojtyły na 
tych terenach. Na całej trasie zabytkowe elektrownie wodne oraz 10 pamiątkowych 
obelisków na przystaniach od Gowidlina aż do Słupska. Proponowane odcinki: Leśny Dwór 
– Słupsk (23 km), Słupsk – Bydlino (19 km) lub Bydlino – Ustka  z finałem na plaży (17 
km). 

Dzień 6 Słupsk i pożegnalna wizyta w winiarni  
Zwiedzanie Słupska (możliwość zwiedzania z miejskim przewodnikiem): Ratusz, Baszta 
Czarownic, Muzeum Pomorza Środkowego, Spichlerz Richtera, Młyn Zamkowy. Obiad w 
karczmie regionalnej. Popołudniu przejazd do Winnicy Anna de Croy w podsłupskim 
Głobinie. Zwiedzanie winnicy i pomieszczeń produkcyjnych, zapoznanie się z   procesem 
powstawania wina, degustacja wina oraz dla chętnych zakup lokalnych wyrobów.   

Cena: uzależniona od standardu obiektów noclegowych  zł/os 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1. Agroturystyka Drapała w Przewłoce – gospodarstwo położone w niewielkiej 
odległości od plaży (1,2 km) i Ustki. Do dyspozycji duża posesja - ogród z 
samodzielnymi domkami 4-5 os, plac zabaw, mini zoo, boiska do siatkówki i 
koszykówki, miejsce na ognisko i grill, rowery oraz staw z możliwością wędkowania.  

Cena:  130-200 zł/domek bez wyżywienia 

2. Agroturystyka Przysiółek w Duninówku – duże gospodarstwo położone na uboczu, 7 
km od morza i 17 km od Słupska. W pobliżu rezerwat przyrody Jezioro Modła. 
Malowniczy stary sad z ekspozycją rzeźb ludowych, dawnych maszyn i narzędzi 
rolniczych. Do dyspozycji domek i pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi, 
świetlica, boisko, ogród z placem zabaw, hamaki, miejsce na grilla, staw rybny z 
możliwością wędkowania, łódź, wyżywienie z własnych, ekologicznych produktów. 

Cena: 30-40 zł/os nocleg, 50 zł/os wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 

3. Dolina Charlotty – luksusowy hotel w miejscowości Strzelinko w sielskim otoczeniu 
lasów i jeziora. Do dyspozycji gości pokoje w części hotelowej, pensjonacie lub 
Rybaczówce. Na terenie kompleksu: SPA, restauracje, pub, kręgielnia, park linowy, 
przystań wodna ze sprzętem oraz łowisko wędkarskie, konie oraz inne zwierzęta (w 
tym m.in. wielbłąd, kangur, daniele, żubry). W obiekcie odbywa się wiele wydarzeń 
kulturalnych; posiada tez szeroki wachlarz atrakcji dl całej rodziny.  
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Cena: 220 – 450 zł/pok. 2-os ze śniadaniem 

Lider lokalny: LOT Ustka i Ziemia Słupska lub Agencja Promocji Regionu Ziemia Słupska 

Docelowo obsługa pakietu wymaga podmiotu posiadającego status organizatora 
turystyki. Lokalni operatorzy turystyki w okresie realizacji projektu nie 
potwierdzili zainteresowania wdrażaniem pakietu. 
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13. Czarna Dąbrówka – Zielona Kraina 

Lokalizacja pakietu: gmina Czarna Dąbrówka. 

Kategoria: turystyka wypoczynkowa, rodzinna 

Gmina Czarna Dąbrówka leży w powiecie bytowskim; w jej krajobrazie dominują 
kompleksy leśne, jeziora – w tym największe Jasień z siedmioma wyspami oraz rzeki z 
obszarami źródliskowymi  – Łupawa, Bukowina, Skotawa. Najcenniejsze przyrodniczo 
tereny objęte są ochroną pod postacią Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, rezerwatów 
przyrody - Gołębia Góra, duże i Małe Sitno; wokół jezior lobeliowych poprowadzono 
ścieżkę przyrodniczą „Szlakiem Pięciu Jezior”, a między jeziorami Karwieńskim i 
Kozińskim – ścieżkę edukacyjną „Karwieńskie Uroczyska”. Największe zabytki gminy to 
XVII w kościół w Jasieniu, kościółek w Mikorowie, ruiny mostu kolejowego w Kozinie, 
dawne cmentarzysko w Mikorowie.    

Oferta: rodzinne pobyty na terenie gminy Czarna Dąbrówka, wzbogacone 
propozycjami cyklicznych wycieczek (2-3 razy w tygodniu, przez cały sezon 
letni). Punktem informacyjnym oraz startowym dla wszystkich wycieczek będzie 
nowootwarte centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce. 
Szczegółowy program i terminy wycieczek będą dostępne na stronach CIT, gminy 
Czarna Dąbrówka oraz w specjalnie wydanych w tym celu ulotkach 
informacyjnych, a informacje o wycieczkach będą przekazywane turystom 
poprzez punkty informacji turystycznej, obiekty noclegowe i inne miejsca i 
obiekty turystyczne (nie tylko na terenie gminy Czarna Dąbrówka). Uczestnictwo 
w wycieczce danego dnia będzie przez turystów potwierdzane (np. zapisaniem się 
na listę w obiektach noclegowych, telefonicznym zgłoszeniem w CIT). W 
przypadku, gdy na dany termin nie zgłosi się wystarczająca liczba osób (8-10), 
impreza może być ona odwołana, o czym uczestnicy będą poinformowani.  

 

Propozycja 1: Wycieczka do Soszycy. Wizyta w najstarszej działającej 
elektrowni wodnej na świecie, ponad stuletnie żarówki oraz unikalne rozwiązania 
techniczne.  Zwiedzanie elektrowni warto połączyć z wycieczką pieszą ścieżką 
przyrodniczą „Szlakiem pięciu jezior” (8 km, 11 przystanków dydaktycznych).  

 



Pakiety turystyczne Zielonego Serca Pomorza 

42 
 

 

Propozycja 2: Wioska Fantazji w Karwnie – propozycja skierowana głownie do 
rodzin z dziećmi: występ zespołu bębniarskiego Pajku-Pajku, gry i zabawy 
ruchowe, gra terenowa, warsztaty sprawnościowe: narty, szczudła, mega bierki, 
„Tadzik”, warsztat pieczenia bułeczek, przejażdżka Agrobusem i inne atrakcje. 
Możliwość połączenia z wizytą w Gogolewku – Słonecznikowej Wsi, w 
szczególności w czasie  Jarmarku Słonecznikowego. Możliwość poszerzenia o 
spacer ścieżką edukacyjną w Karwnie (Karwieńskie uroczyska) czy 
Słonecznikowym Traktem z Nożyna do Gogolewka. 
Propozycja 3: Wycieczka do Szymbarka. Zwiedzanie Centrum Edukacji i  
Promocji Regionu z lokalnym przewodnikiem (m.in. Dom Harcerza. Najdłuższa 
deska świata, Muzeum ciesielnictwa, Dom Sybiraka z łagrem, Dwór z Salina, 
bunkier Gryfa Pomorskiego, Dom na głowie i wiele innych obiektów).  Koszt 12-15 
zł/os w zależności od wielkości grupy. 

Propozycja 4. Wycieczka rowerowa. Wycieczka po oznakowanych ścieżkach 
rowerowych prowadzących w pobliżu jeziora Jasień, np. ścieżką rowerową „Nad 
Łupawą” (lub innymi alternatywnymi trasami, wyznaczonymi w terenie). Punkt 
startowy i końcowy w CIT, skąd turyści mają możliwość bezpłatnego 
wypożyczenia rowerów. Turyści otrzymują: pakiet materiałów promocyjnych, 
mapkę z trasą, rower, opiekę osoby mającej dobrą znajomość terenu i 
odpowiednie kwalifikacje. 

Propozycja 5. Spotkania z twórcami ludowymi w CIT. Po krótkim przedstawieniu 
swojej twórczości przez przedstawicieli Koła lokalnych twórców i artystów, 
turyści będą mogli zapoznać się bliżej z ich pracą, zakupić wykonane przez 
twórców pamiątki. Twórcy i artyści zajmują się m.in. rzeźbiarstwem, 
haftowaniem, szydełkowaniem, malowaniem. Do spotkań można tez wykorzystać 
wiejską galerię i muzeum regionalne ,,HEPS’’ w Kleszczyńcu. Propozycją 
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rozwinięcia tej oferty są mini-warsztaty (rzeźba, haft) dla dorosłych bądź 
dzieci w CIT. 

Propozycja 6. Stadnina koni. Wizyta w stadninie, przejażdżka bryczką lub wozem 
drabiniastym po okolicy, przejażdżki dla dzieci kucykami itp. Proponowane 
obiekty do współpracy: Stajnia Grażyny, Rybakówka w Mikorowie. 

Propozycja 7. Rodzinne spływy kajakowe: kilkugodzinne spływy kajakowe z opieką 
instruktora na rzece Słupi lub Łupawie (np. prowadzone przez firmy kajaki.pl, 
Kajaki Kozin). proponowane miejsce początkowe spływów na Łupawie - OW 
Zawiaty nad jeziorem Jasień. 

 

 

Noclegi i wyżywienie – propozycje: 

1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Zawiaty nad jeziorem Jasień oferuje noclegi 
w drewnianych domkach 2-6 osobowych położonych w lesie nad samym jeziorem. Do 
dyspozycji kąpielisko strzeżone, sprzęt wodny, rowery, place zabaw, boiska, 
kawiarnia, restauracja, sale konferencyjne, wiata grillowa, budynek rekreacyjny 
(tenis, piłkarzyki, siłownia), gabinet masażu i sauna. W sezonie oferuje codzienne 
zajęcia animacyjne dla dzieci. 

Cena: 125 zł/os w wyżywieniem (3 posiłki) 

 

2. Gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Grażyny” w Mikorowie położone jest 
między dwoma jeziorami i lasem. Do dyspozycji gości pokoje z łazienkami, kominkiem i 
aneksem kuchennym, samodzielne domki, pole namiotowe, sala konferencyjna. 
Ponadto jazda konna, rowery, możliwość wędkowania. Możliwość domowego 
wyżywienia.  

Cena: 40-55 zł/os nocleg, 40 zł/os wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 
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3. Gospodarstwo agroturystyczne „Rybakówka” w Mikorowie znajduje się w leśnym 

otoczeniu w pobliżu jezior: Mikorowskie (50m) i Kozie - 500m. W gospodarstwie 
znajduje się stajnia i kurnik z drobiem ozdobnym, ogród z miejscem rekreacyjnym i 
kącikiem na ognisko, plac zabaw dla dzieci, nad jeziorem pomost oraz łódź. Możliwość 
nauki jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kuligi. Do dyspozycji pokoje z łazienką, 
pokój rekreacyjno wypoczynkowy, barek, gry, telewizor, kuchnia, sauna. 

Cena: 40 zł/os nocleg, 35 zł/os wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 

 
4. Gospodarstwo agroturystyczne Krystyna Gruchała w Rokitach położone nad 

niewielkim jeziorem posiada duży, ładnie zagospodarowany ogród z placem zabaw dla 
dzieci, mini-zoo, miejscem na grilla, ognisko. Do dyspozycji pokoje z łazienką, jadalnia, 
kuchnia, boisko, sprzęt sportowy i wodny.  

Cena: do uzgodnienia zł/os 

 

Lider lokalny: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – Centrum Informacji 
Turystycznej w Czarnej Dąbrówce 

 

 

 

 


