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OŚRODEK WyPOCZyNKOWy "CARBO"

DĄBKI ZDRÓJ położone są u nasady mierzei leżącej nad bałtykiem
a jeziorem bukowo. zdrowy odpoczynek gwarantuje wspaniały
mikroklimat o dużym nasłonecznieniu oraz bogate w jod morskie
powietrze. to idealne miejsce dla amatorów nie tylko kąpieli, ale
także pieszych i rowerowych wycieczek. będąc tu warto wybrać
się do rezerwatu przyrody słowińskie błota, w celu zobaczenia
najlepiej zachowanego torfowiska typu bałtyckiego w polsce.
na chwilę uwagi zasługuje również zamek książąt polskich
w darłowie.
Ośrodek Wypoczynkowy „CARBO” usytuowany na ogrodzonej
posesji, tuż nad jeziorem oraz w odległości 100 m od morza i 800
m od centrum miejscowości. położony w sąsiedztwie rozległych
obszarów leśnych. stanowi wspaniałą bazę do uprawiania sportów
takich jak żeglarstwo i windsurfing, wędkarstwo oraz turystyki
rowerowej i pieszej.

JAROSŁAWIEC – maleńka miejscowość rekreacyjnowypoczynkowa położona w północnej polsce, w samym sercu
środkowego wybrzeża. jarosławiec otoczony jest pięknymi lasami
i dwoma jeziorami. Główną atrakcję turystyczną jarosławca
stanowi wzniesiona z czerwonej cegły w 1829 roku latarnia
morska o wysokości 33,3 m z kondygnacjami podkreślonymi
ozdobnymi gzymsami. na wschód od miejscowości znajduje się
poligon wojskowy. od 1991 roku w lipcu w jarosławcu odbywa
się międzynarodowy bieg po plaży, ściągający biegaczy z całego
świata. Warto wybrać jarosławiec, by rozkoszować się czystym
powietrzem i wodą, spokojem oraz aktywnie wypocząć korzystając
z wielu miejscowych atrakcji np. aquaparku „panorama” .
Ośrodek Wypoczynkowy "ZA WYDMĄ" położony ok. 400 m
od morza, na ogrodzonej posesji, w pobliżu przystani rybackiej.
Warto w nim spędzić letni wypoczynek, rozkoszować się
czystym powietrzem i wodą morską, spokojem oraz aktywnie
wypocząć, korzystając z wielu przygotowanych dla wczasowi-

kąTy RyBAckie

OŚRODEK WyPOCZyNKOWy "ZA WyDMą"
czów atrakcji. ośrodek posiada bazę rehabilitacyjno zabiegową
– czynną przed i po sezonie wakacyjnym polecany dla gości
indywidualnych (zwłaszcza rodzin z dziećmi) na wczasy i pobyty
weekendowe, wczasy z zabiegami oraz na pobyty grupowe
i imprezy integracyjne. Wyżywienie hb (śniadanie (bufet) + lunch
dla dzieci (do 14 lat) + obiadokolacja (bufet)) lub Fb w terminach
z * (02 – 12.09 i 13 – 22.09).

OŚRODEK WyPOCZyNKOWy "EDEN"

KĄtY RYBACKIE - osada rybacka położona w centrum mierzei wczasy i pobyty weekendowe oraz na pobyty grupowe, imprezy
Wiślanej na zachodnim brzegu zalewu Wiślanego, w odległości 56 okolicznościowe: wesela, bankiety, spotkania integracyjne,
km od Gdańska, a 17 km od krynicy morskiej. jej niepowtarzalny szkolenia i konferencje, a także na zielone szkoły i kolonie.
urok polega na tajemniczej harmonii, którą wytworzyła natura.
harmonii ziemi i wody, lasu i odkrytej przestrzeni przesyconej
jodem, wonnościami roślin i żywicznych drzew. znajdują się tam
szerokie, piaszczyste plaże oraz rezerwat przyrody kormorana
czarnego.
Ośrodek Wypoczynkowy "EDEn" położony jest na skarpie, nad
zalewem Wiślanym w malowniczej osadzie rybackiej, 1300 m od
morza (dowóz na plażę meleksem - koszt 1 zł/ w jedną stronę).
Wąski pas lądu, na którym znajduje się obiekt, zwany mierzeją
Wiślaną cechuje szczególny klimat. tworzy go czyste powietrze
wzbogacone uzdrawiającym jodem morskim oraz kompleksy
leśne o bogatej roślinności. W ośrodku organizowane
są fakultatywne wycieczki do trójmiasta, malborka, Fromborka
i krynicy morskiej. ośrodek polecany dla gości indywidualnych na

kRynicA MoRskA

OŚRODEK WyPOCZyNKOWy "NEPTUN"

KRYnICA MORSKA – jedno z urokliwszych miejsc w polsce, o wysokim standardzie. okolica sprzyja letnim spacerom
usytuowane w północnej części kraju pomiędzy morzem i relaksowi na pięknej, dzikiej plaży. na terenie krynicy i ośrodka
bałtyckim a zalewem Wiślanym. długie, piaszczyste plaże spotkać można dziki, które nie zaczepiane, nie są groźne dla
i nasycone jodem powietrze zachęcają do długich spacerów. ludzi. ośrodek polecany dla gości indywidualnych na wczasy
W krynicy morskiej znajduje się „Wielbłądzi Garb” będący i pobyty weekendowe oraz na pobyty grupowe, zwłaszcza dla dzieci
najwyższym szczytem mierzei Wiślanej (49,5 m) i najwyższą i młodzieży w okresie wakacji i dla seniorów po sezonie.
w europie stałą wydmą. okolica pełna jest atrakcji turyści znajdą
tu m.in. rezerwat „buki mierzei Wiślanej”, w którym prócz 150
letnich drzew można spotkać sarny, daniele, lisy, dziki i jenoty
oraz niezliczoną ilość ptactwa. W pobliskiej stegnie, znajduje się
zbudowany w latach 1681-83 kościół, w którym można zobaczyć
unikalne na skalę światową podwieszone do stropu malowidła na
płótnie oraz zabytkowe organy, na których w sezonie wakacyjnym,
podczas Festiwalu organowego koncertują artyści z całego świata.
Ośrodek Wypoczynkowy "nEPtun" położony na dużym,
zalesionym terenie, zaledwie 100 m od morza. na terenie znajdują
się 4 pawilony wczasowe, w tym dwa po generalnym remoncie
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