


Darłowska Lokalna Organizacja Tury-
styczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej

to organizacja zrzeszająca Powiat
Sławieński, Miasta Darłowo, Sławno,

Darłowo, Malechowo, Postomino 
oraz przedsiębiorstwa z branży 

turystycznej, a także turystyczne 
organizacje pozarządowe. 

    
     


 

  

   
    
  

   
  
    

     


 




     
    
   
 

Serce
wybrzeża! 

// Centra obsługi turystycznej Darlot:
– Darłowo, ul. Św. Gertrudy 8 
tel. 519 30 30 32, e-mail: cot@darlot.pl 
– Darłówko, ul. Kotwiczna 14
tel. 732 66 99 19, e-mail: cot2@darlot.pl
– Dąbki (sezonowe), ul. Darłowska 51
tel. 884 31 94 68, e-mail: cot3@darlot.pl
– Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej w Sławnie, 
ul. Dworcowa 4, tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.pl

W naszych Centrach Obsługi Turystycznej można zasięgnąć informacji doty-
czącej pobytu, dokonać rezerwacji noclegu, kupić bilet na przejazdy krajowe
i międzynarodowe, pamiątkę, zamówić niepowtarzalny gadżet własnego
projektu czy nabyć bilety na największe imprezy kulturalne, muzyczne i spor-
towe w Polsce. 

www.darlot.pl
facebook.com/DarlotSercePolskiegoWybrzeza
twitter.com/Darlot_pl
instagram.com/darlot.pl

Serdecznie zapraszamy! // 

 
    

  
  
   
 
 

   

     

 
     




  
 
  

  
   

 

       
  


 
 
  
    

 

 

   

   
 

Powiat Sławieński

// W skład Powiatu
Sławieńskiego 
wchodzi sześć gmin: 
– gmina miejska Sławno
– gmina miejska Darłowo 
oraz gminy wiejskie: 
– Darłowo
– Postomino 
– Malechowo 
– Sławno // 

DARLOT 
zyskuje uznanie 



 
 
 

 







 



 
  



Na środkowym wybrzeżu Bałtyku, pomiędzy Słupskiem 
a Koszalinem, w północno-wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego na tzw. Wysoczyźnie Sławieńskiej, 

która jest częścią Równiny Słupskiej, 
leży Powiat Sławieński. 



 
    

        
           

    


  
  
   
 
  

 
   


 
 
  
  
 
 

  
   

  
    

       


  
   



 
     
 
    
 
       
    

 

   

     
     
  
      
    

   

   


  
   

  
 
  
   

  

 

    
  
 

      

 
  
       
 

  
  

  
    
  
     
     

    

    
     

       
   
     

 

    
   


 

 

   

 
     
  


     

 
   
   
    
 
    


królewSkie Miasto
14-tysięczne nadmorskie miasto w województwie zachodniopomorskim, leżące w dolinie rzek Wieprzy 

i Grabowej. Uznawane za turystyczną stolicę powiatu sławieńskiego, 
jest ważnym portem morskim położonym na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 

MiaSto
żagli

Stolica wędkarStwa morskiego

Historia
i teraźniejszość
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Plaże

  
   

  
 

    

 
   

      
     

   
 

  
    
 
 
 



odpowiednia
pora na

szczęście

Port – okno na świat

















 
























 






















 


 
 






  



 
   

 
 

   

   



   



  
 
 
 
   
  
    
   
   
   



   

   
   

   
   


   






  

 
   
  
   
   





  


   

 
    


   






    
  

    
   








   
   

    
    
  
   

   





//„DIrLOV – rÜGENWALDE
– DArŁOWO.
mIAsTO NAD BAŁTyKIEm.
Wystawa poświęcona dziejom
Darłowa stara się pokazać tę
ścieżkę, która zaczynała się 
w pomorskim grodzie Dirlov,
splatała się potem z historią
niemieckiego Rügenwalde,
by po II wojnie światowej
doprowadzić do polskiego
Darłowa”.//

muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
ul. Zamkowa 4, 
76-150 Darłowo
tel. +48 94 314 23 51
Cena biletu: 
normalny – 13 zł, 
ulgowy – 11 zł, 
grupowy – 9 zł;.
http://www.zamekdarlowo.pl/

Wypoczywaj aktyWnie

WyjątkoWe miejsce
nad Bałtykiem



       
  

  
        
    
      
  
 
    
        
       

      
           
    
  
  
   


            

   

     
   
    

 
       



            
  
  

Kulinarne klimaty darłowa
   

 
   

  
  

 
   


 
  

 
     

 

  
  
  

  
   

  
   
 

 
  

 
    

    


  
   

 

 
 


   


 
 

  
   

 
   

   
   



Warto wstąpić 
do Muzeum Morskiego
         
    
    
 
      
 
 
  
         
    
   
    


// Dokładny wykaz 
darłowskich imprez 

znajdziesz 
na stronie internetowej 

pod adresem 
www.darlowo.pl

Słońce i gwiazdy



Miejscem Twojego 
wypoczynku

GMINA
POSTOMINO

Nadmorska gmina Postomino położona jest na środkowym
wybrzeżu, w północno-wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, między Ustką, Sławnem a Darłowem. 
Poza rolnictwem główną dziedziną aktywności gospodarczej

jest obsługa ruchu turystycznego, skoncentrowanego głównie 
w miejscowościach nadmorskich takich jak: Jarosławiec, 

Jezierzany, Łącko, Nacmierz czy Rusinowo.

    
     

         
    
     
        
   
       
    
    
 

  
    
      
  


Chcesz aktywnie 
wypocząć?
       

      
   
 
  
     
 
  
        
    
 
  


  
  


     
           
 
     
     
      
     
        
  

  
 




       
     
   
   
      
      
     
   
  

      
  
         
      
      


        
     
     
 


 
        
      
    
  
 
     
     
   
   


GMINA
POSTOMINO



SPORT, zabawa


 
 




   
 

 
 

  













   


   



  



  
 


  



 




   


   
   
 
   

   
   
 

  
  


  




  
 
  


  
  

   


  
  




  
 











 







 





 




Kajakiem
po Wieprzy

ZABYTKI
– obiekty sakralne

SZLAKI turystyczne

Pieńkowo
 

   
     



Postomino
 




Marszewo
    

 

    
  


Łącko
    

   
   



Rusinowo
  


Pałowo
  

 
 

Chudaczewo
    

   

  



Pieszcz
    

  
    
   
   


Staniewice
   


  
    




Aquapark 
w Jarosławcu

   
   
       
  
       
    

    


  
      

      
  
      
    
      

 
 

Muzeum 
Bursztynu 
w Jarosławcu

 
      
 
    
     

     
      
     
    
    
    

  
      
     
 
   
     
 
 

 
  
 

      

       
  

Galeria Rybacka 
w Jezierzanach

   
 
 
    
     
 
   
     
    
  
  
     
 
  
 

 

    
     
 

     
     
  
 
   
  
     

    
     
    
  
   
 

Latarnia morska 
w Jarosławcu

 
 
  
      
     
  

    
    
      
 
  

  
     
 
      
  

     
  
    
     
    
   
 
      
      
     


  

   
  
 

  
  
    
     
      
   
  
    
  


Pomnik rybaka 
w Jarosławcu

 
  
     
      
 
         
  
   
 
 
 

  
  


     
  
    
  
   

 
   
      
 
    
 
   
 
    
   

 
  

Jarosławiec
    
   
   
   
 

    
  
    

   
    
  

    
 
    
 

Jezierzany
  
  
     

     
     
 
     
  
    

  


Nacmierz 
   
     

   

 

Rusinowo 
  
      
  
 
   
 
   
  
    
     
   
  
  


CZEKAMY NA Ciebie

ATRAKCJE
turystyczne



  
  

 
  
   
   





 
 
   
   
 







  





  




// Warto zobaczyć 
– Kościół z XIII/XIV w.
jako pozostałość po klasztorze cystersów
wraz z otoczeniem i parkiem dworskim
– Kościoły gotyckie
Barzowice, Cisowo, Dobiesław, Krupy, Stary
Jarosław, Kowalewice, Słowino
– Chata rybacka w Dąbkach

– Rezerwat „Słowińskie Błota”
Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Koszaliński Pas Nadmorski”, głaz 
narzutowy różowy granit w zachodniej
części J. Kopań (obwód 6 m, 1,2 m nad
wodą)
– Kolekcja antyków
Stary Jarosław, Tadeusz Konieczny. // 

   
 





     
   


Dla kuracjuszy
  

   
  
   

     

    
      



    
  

 


Dla zmęczonych
wielkomiejskim
gwarem


    
   
    
   
    


   
   
  

    

     
  

   

   


    
 


Dla kajakarzy 
i piechurów

   
 
  
     
   


   
     
   
  
   
   
    
   








    
  

     
  
   
    
 

   
   







Dla aktywnych 
i miłośników 
historii

    
  


  
   
    


   

     

    





 
   

   
    


    
     



 
  


Gmina
na falI

DĄBKI
Dąbki, najmłodsze z polskich uzdrowisk nad

morzem, ma grono stałych wielbicieli. Przyjeżdżają
tu skuszeni ciszą i spokojem, bo Dąbki to wciąż

kameralne miejsce. Tu rankiem obudzi was szum
fal, a o zachodzie słońca można w spokoju 

podziwiać wspaniały spektakl natury.



WYPOCZYNEK
jak w domu

  



 








 
  



  

   
   

   

    
     


    

    
   
   
    
    


  






  


   
     

    
   

     


  


     


   


LEONARDIA – Park
Edukacji i Rozrywki














  


WICIE





















// Krupy 3
tel. 501 042 503

509 863 632
www.leonardia.pl









Kolekcja ANTYKÓW
 
 








STAJNIA w Krupach

 






























// Dane kontaktowe:
Krupy 16
tel. 723 415 608 // 

BOBOLIN
















// Wicie, minizoo, 
ul. Morska 3, 
tel. 601 424 586
www.mini-zoo-wicie. manifo.com



sZLakI tUrYstYCZNe

 
 


  
 

    
    
   
   
  
    

 

   
  





    
    
     
   
     
 




  
 

   
   
   




  



   


szlak Cysterski
i szlak Świętego jakuba

KoszalińsKi 
szlaK NadmorsKi 
  

 
   
     




szlaK rezerwatów 
      
   



      
   


szlaK zabytKów 
ŚredNiowiecza 
 

   
    
    



    


międzyNarodowy szlaK 
rowerowy sieci euroVelo 
r-10 
  



   
 
 
   
     

   


szlaki kajakoWe



















WędkarstWo





 


















GMINA DARŁOWO
9 lipiec Święto Ryby 

– Uzdrowisko Dąbki

16 lipca Wielki Festyn Wakacyjny 
z Gwiazdą – Monika Lewczuk

21-23 lipca II Ogólnopolskie Zawody 
Spinningowe o Puchar 
Wójta Gminy Darłowo

30 lipca IV Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy, 
III Uzdrowiskowy Wieczór 
Kabaretowy – Kabaret K2 i Kabaret 
Pod Wyrwigroszem – Uzdrowisko
Dąbki

16 września 10-lecie powołania Uzdrowiska
Dąbki – MODESTA PASTICHE 
i Myslovitz. – Uzdrowisko Dąbki

DARŁOWO
30 czerwca Olimpiada Darłowo de Parawanejro 2017.

Plaża Wschodnia w Darłówku. Obok Apollo

3-9 lipca XX Międzynarodowy Zlot Historycznych
Pojazdów Wojskowych. Darłówko – Patelnia

13-16 lipca Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie. 

17-23 lipca Festiwal Filmów Skandynawskich. Kino Bajka

22 lipca PORT&FISH DAY. Festyn w Darłówku, Nowy
Basen Rybacki 

28-30 lipca Projekt Plaża 2017. Miasteczko TVN. Plaża
Zachodnia

30 lipca Festyn Morze Miłości. Fundacja Morze 
Miłości

4 sierpnia Letni Sylwester: DARŁOWO 2017. 

12 sierpień 2. Dzień Wody. Piknik miejski – Wyspa 
Łososiowa 

sierpień Ogólnopolska Debata Media a Turystyka. 
DARLOT

18-19 sierpnia Reggaenwalde Festiwal. Pomorska Stolica
Muzyki Reggae. Darłowo – port

sierpień Święto Latarni Morskich. Latarnia Morska 
w Darłówku 

GMINA MALECHOWO
24 czerwca Prezentacje Zespołów 

Ludowych i Kapel 
pn. IX Folkowe Śpiewanie
– Ostrowiec

24 czerwca Festyn „Powrót do PRL-u” 
– Niemica

1 lipca Gminny Spływ Kajakowy
rzeką Grabową – Lejkowo 
– Grabowo

15-16 lipca Mistrzostwa Europy Centralnej 
w rajdach Enduro – Żegocino, 
Święcianowo

22 lipca III Piknik nad Jeziorem 
Ostrowieckim – Ostrowiec

9 września Dożynki Gminno-Powiatowe
z Long @ Junior – Malechowo  

GMINA POSTOMINO
2 lipca XXVII Międzynarodowy bieg po plaży – Jarosławiec

21-22 lipca Gala DISCO POLO – Jarosławiec

5 sierpnia Koncert CLEO Jarosławiec

12 sierpnia Kabareton „Wzdłuż Fal” Jarosławiec

12-13 sierpnia XXVIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Racibora” 

20 sierpnia XII Prezentacja Kapel Ludowych „Na Folkową
Nutę” – Jarosławiec

SŁAWNO
1 lipca Bieg 12 Mostów

12 lipca Darmowe Kino Plenerowe 
na leżakach 

29 lipca Pierogowa Biesiada 

9 września Inauguracja Zachodniopomorskich 
Dni Dziedzictwa „Smaki dziedzictwa







 

 













 



























 

 




















nie macie Państwo
pomysłu na wakacje 

lub weekendowy
wypad? 

Gmina Malechowo to
najlepsza opcja. 

Cisza, spokój, 
odpoczynek na łonie

natury i zaledwie kilka-
naście kilometrów 

do morza…

  
  

   
  
  
   
   
      
   


    


 

  
  
   

  

   
    
  
    
    
     

   
    
   






    

  
 
    

     

     
   
    

     
  
 



     
  
    



Jezioro 
w ostrowcu



   






   


    
  
   




odpoczynek
na łonie natury

Przystań
kajakowa

 











Spływ Kajakowy 
rzeką Grabową 





  











 

















 


  

































ruch to 
zDrowiE Mistrzostwa ENDUro 

15-16 lipca



   
     

 
   
    
  
 
    
   
  
 
   

 
  
 
 
 

    
  
  
  
   
  


   
  

Zimowy Zlot 
Historycznych 
Pojazdów Wojskowych 
w Malechowie

     
  
    
  
  


   
  
      

    
    
    
   
    
     

   
  
     
 

Lipcowa 
parada wojskowa

     
 
 
  

   
 
    

 
   
   
  
 
 
   


 
    

       
       
      
      
  

  
        
         
     
    
 

      
     
 
 

     
   
       

  

   
 
 
  
 


      
       

      
   
     
      
 

   
      


// Informacje 
na temat spływu: 
tel. 94 31 40 574 
promocja@malechowo.pl

FORT Marian

Paprockie LABIRYNTY

// Kontakt:
GOSPODARSTWO EDUKACYJNE 
„W LABIRYNTACH” 
Iwona i Stanisław Rybiccy 
Paproty 8
tel. 608 646 581, 608 620 566
www.paproty.pl

  

  
  
   
   
  
 
 
 
  
   
 

  
   
     
   
   
 

    
  
 

    

   
  
  
    
    

   
  
      
 
 
    



 
  
   
   
    
     

      

   

 
  
    
 
   
  


 


  
 


   

  
    
  


  

  
 
 
  

 




// Godziny otwarcia
muzeum:

poniedziałek – piątek 
(10.00 – 17.00), 
sobota (11.00 – 15.00). 

Zapraszamy do obejrzenia
kolekcji militarnej 
od motocykla do czołgu!

// Kontakt: Fort Marian
76-142 Malechowo 27B
Marian Laskowski 
tel. kom. 602 580 840
www.fortmarian.pl

Tajemnica MEGALITÓW



Warto tu być...

 
  

  

  
   

      
  
    
   
   
   
 
   

    
     


Powiew historii
   

    

  


  
     
     
     
   
   
 
     
   
    
 
     
   
     
    
 
  
    

   
      
  
    
  
   
 
   
 

    
  
     
  

   
      
     
    
    
  


Ponad 700 Lat
HiStORii

Ścieżkami
św. Jakuba
 





 




  
 


  
  
 
   
   


  
 


 
 



 

 
 

 
  

 
 

 
    

    


   
    
   
 
      
  
   
   
    
  
  
  
  
    


  
 
  
    
 

       
     
 
      
   
   
      
    
  
   
 
  
 

     

   
      
   
     
  
  

 
  
  

   

    
      

  
 
 
 
    
   
      
    
      
 
   
    
  
 
    
    


    
     
  
 
     
  
  
  


WizytóWka miasta 
   
 
 

Sławno jest jednym z najstarszych miast w północnej Polsce, położonym 
na szlaku komunikacyjnym  Szczecin-Gdańsk.  Miasto o bogatej historii, sięgającej XII wieku 

z wyróżniającymi się bramami gotyckimi z XV wieku i kościołem Mariackim z XIV w. 
oraz innymi zabytkami, takimi jak: kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy z 1928 r.,

budynek Ratusza z 1907 r., budynek Poczty z 1905 r. oraz dworzec kolejowy PKP 
z lat 60. XIX wieku. Miejscowość liczy blisko 13 tys. mieszkańców i jest atrakcyjnym miejscem

dla turystów chcących odpocząć nad pobliskim Morzem Bałtyckim, ale także 
zainteresowanych historią Pomorza. 

W 2017 roku Sławno obchodzi Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, który stał się okazją 
do zorganizowania wielu ważnych dla miasta wydarzeń, na które już teraz pragniemy 

wszystkich Państwa serdecznie zaprosić.



   











































Na szlaku GOTYKU

 
  

  
   
 
 

  

 



  

    
  

    
   
    
   
  
    

 
   
   

  



    

    



















     
      

       

     
      
       


     






 
     

 
     

     

         



 







     
      


      



     



         



    


    


Zapraszamy do IZBY MUZEALNEJ w Sławnie

Miejskie BRAMY










Zapraszamy do SŁUPSKA

Największa na świecie kolekcja dzieł Witkacego 
w Muzeum Pomorza Środkowego

 

  

   


     
 
    
     

    
 

  

 
   


Najstarsza pizzeria w Polsce



       


Najstarszy w Polsce pomnik 
Powstańców Warszawskich

       
 
 



Najstarszy w Polsce 
zachowany obiekt

przemysłowy 
– Młyn Zamkowy 



  

 







 








// Centrum Informacji 
Turystycznej w Słupsku
ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk
tel. 59 7285041
cit@pds.org.pl

W Słupsku znajdziecie wiele interesujących miejsc. Od wielowiekowych 
zabytków, po miejsca lekko odjechane. Na stronie Polecamy w Słupsku 

przedstawiamy Wam te naszym zdaniem najciekawsze. 
Zobaczycie, że w Słupsku można spotkać wiele ciekawostek...

Ratusz – jeden z najlepiej zachowanych 
tego typu obiektów w Polsce z oryginalnym
wyposażeniem 




  
  


 
 

    


Atrakcją wielu portów polskiego wybrzeża
bałtyckiego jest pasażerska żegluga

przybrzeżna. W Darłowie także cumują
galeony, na których pokładzie można odbyć

rejs wycieczkowy. 

 
  



      
   
    

 
 
 
 
 


 


 
   
   
 
   
 


    
     
   
  


     


   
   
  




   

 
 

Galeonem W MORZE



jest takie miejsce w gminie
Darłowo, gdzie można 

wypocząć, ale też poczuć smak
lokalnego wina. tym miejscem

jest leśny Dworek.

Lubimy słuchać i rozmawiać z naszymi 
gośćmi. To od nich wiemy, że dla większości 
z Państwa, urlop to najważniejszy czas w roku.
Dlatego tak ważne jest, by miejsce w którym się go
spędza spełniło, a jeszcze lepiej przerosło oczeki-
wania każdego członka Waszej rodziny. By każdy
dzień był kwintesencją prawdziwego relaksu, wy-
poczynku i radości z życia. Z taką myślą po-
wstał leśny Dworek – nasZ ośroDek
wcZasowy w Darłowie.

Leśny Dworek wybudowaliśmy w 2002 roku,
natchnieni przepięknym Dworem Soplicowo. Po-
dobnie jak mickiewiczowski gościniec, nasze uro-
kliwe miejsce zachwyca sielską atmosferą, gwa-
rantując wszystkim – i dużym i małym, udane
wakacje nad morzem. Las, piękna przyroda i bli-
skość Bałtyku sprawiają, że nasz ośrodek to ide-
alny wybór na wczasy z dzieckiem. Dla rodzin,
które pytają o pokoje nad morzem, Darłowo ofe-
ruje szeroką ofertę miejsc – ale nasze miejsce jest
wyjątkowe i dostrzegą to Państwo na każdym
kroku.

Nasz ośrodek wczasowy w Darłowie powstał 
z kilku powodów, przede wszystkim z miłości do
smacznej i zdrowej kuchni, uwielbienia przyrody,
szumu drzew… i słabości do dobrego wina. 
Jesteśmy ludźmi wielu pasji, jedną z nich była

właśnie winnica. Zielona przestrzeń, malownicze
rzędy równo obsadzone szlachetnymi gatunkami
winogron, tworzą magiczną atmosferę tego
miejsca.

Nasz ośrodek mieści się o 5 km od morza. 
Z dala od turystycznego zgiełku, a wystarczająco
blisko, by dotrzeć na plażę w ciągu kilku chwil. 
W ramach naszej oferty proponujemy wiele kom-
plementarnych usług i atrakcji, np.: korty teni-
sowe, siłownię, basen, czy staw do wędkowania.
Więcej o nich dowiedzą się Państwo zapoznając
się z całą naszą stroną internetową. Już teraz za-
chęcamy również do kontaktu z nami – widzieć
uśmiechniętych ludzi spędzających u nas swój
najlepszy czas w roku to dla nas prawdziwa przy-
jemność!

Winnica POD DaRłOWem? OcZyWiście!

AKTYWNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ

Szkoła żeglarska w Darłowie
oferuje niezapomniane
wakacje nad wodą. 

Szkoła żeglarska oferuje naukę żeglowania dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. 

Organizujemy szkolenia na patenty żeglarSkie
oraz motorowoDne, czyli możliwość uzyskania
uprawnień do samodzielnego prowadzenia jachtów
żaglowych, motorówki czy skutera wodnego. 

Dla chętnych, którzy chcieli by przeżyć swoją
pierwszą przygodę morską na jachcie żaglowym, warto
wybrać się do jachtowego portu w Darłowie (terminalu
pasażerskiego), gdzie można zapisać się na kilku
godzinny rejs po okolicach Darłowa. Pod czas rejsu
każdy będzie miał okazje stanąć za sterami jachtu oraz
zapoznać się z obsługą urządzeń nawigacyjnych, map
elektronicznych, radaru.

Rejs kończymy po zachodzie słońca.

Dla tych, którzy mieli już styczność z żeglarstwem, 
lub chcielibyście wybrać się w pełnomorską podróż
jachtem żaglowym  na odległą zaledwie 55 mil morskich
od Darłowa (100 km) duńską wyspę Bornholm. rejS 
na Bornholm organizujemy od dwóch do kilku dni
ze względu na charakter podróży, który  wykorzystuję
siły natury płynąc na żaglach ok. 9 godzin w zależności
od warunków atmosferycznych. Każdy dzień na wyspie
spędzamy w różnych portach i marinach, ciesząc się
pięknym niecodziennym krajobrazem oraz klimatem
wyspiarskiego życia. 

Dla najmłodszych żeglarzy organizujemy żeglarstwa
na małych jachtach klasy Optymist od 6. roku życia, na
których mali żeglarze uczą się samodzielnego obsługi
łódki z żaglem. Zajęcia prowadzone są przez instruktora
z łodzi motorowej, który jedocześnie zabezpiecza zajęcia
pod kątem bezpieczeństwa. 


 



OdpOczynek na każdą kieszeń
Hotele
� Hotel LIDIA Spa & Wellness 

ul. Dorszowa 3
76-153 Darłowo
tel.  665 195 177
hotel@hotel-lidia.pl

� Hotel Jan
ul. Słowiańska 24
76-153 Darłówko
tel. 94 314 31 20
recepcja@hoteljan.pl

� Health Resort & Medical SPA 
Panorama Morska 

ul. Uzdrowiskowa 15
76-107 Jarosławiec
tel. 94 348 29 97
recepcja@panorama-morska.pl

� Hotel APOLLO
ul. Kapielowa 11
76-150 Darłowo
tel. 94 314 24 53, 602 472 378
recepcjaapollo@gmail.com
baltyk@afr.pl

� Centrum Zdrowia i Rekreacji 
Geovita w Uzdrowisku Dąbki

ul. Letniskowa 4
76-156 Uzdrowisko Dąbki
tel. +48 94 314 81 67
tel. +48 695 377 723
e-mail: dabki@geovita.pl

� Król Plaza Spa & Wellness
ul. Bałtycka 16
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 56
rezerwacja@krolplazaspa.pl

� Gościniec Darłowo
ul. Powstańców Warszawskich 27
76-150 Darłowo
tel. 606 275 500
recepcja@hoteldarlowo.pl

� Gościniec Zamkowy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
76-150 Darłowo
tel. 94 314 16 79,  601 431 033
kontakt@zamkowy.pl

� Bursztyn Medical SPA & Wellnes
ul. Bursztynowa 1
76-156 Dąbki
tel. 94 314 84 67
recepcja@bursztyn-spa.pl

� Apartamenty Marina Royale
ul. Rybacka 16
76-150 Darłowo
tel. 604 558 100, 94 342 19 85
info@marinaroyale.pl

� Apartamenty Gaja
ul. Północna 24
76-150 Darłówko Wschodnie
tel. 694 222 217

ośrodki 
wczasowe
� Róża Wiatrów

ul. J. Muchy 2
76-153 Darłówka
tel. 94 314 21 27
biuro@rozawiatrow.pl

� OW Bartek
ul. Piastowska 1
76-153 Darłówko Wschodnie
tel. 507 100 737, 94 314 23 46
owbartek@owbartek.pl

� Korsarz
ul. J. Conrada 6
76-150 Darłowo
tel. 94 314 26 67
biurokorsarz@wp.pl

� Dukat Medical SPA
ul. Wydmowa 9
76-156 Dąbki
tel. 94 314 80 52
recepcja@dukatspa.pl

� OW Neptun
ul. Wczasowa 3, Wicie
76-150 Darłowo
tel. 94 314 34 40

� Dom wypoczynkowy Maria
ul. Piaskowa 2
76-156 Dąbki
tel.94 314 81 17
e-mail: wczasy@dwmaria.pl

Gospodarstwa 
aGroturystyczne
� U Marzeny

Rusinowo 50
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 98 57, 604 900 337
umarzeny@wp.pl

� Gościnny Dom u Stefani
Żukowo 37
76-124 Żukowo
tel. 59 858 22 26, 607 624 658

� Sielskie Wzgórze
Kopań 7A
76-150 Darłowo
tel. 500 376 028
jerzymalecki@neostrada.pl

� W Jabłoniowym Sadzie
Jeżyce 46
76-150 Darłowo
tel. 790 237 218
irena.olesiejuk@wp.pl

� U Reginy
Gorzyca 10
76-142 Malechowo
tel. 94 318 43 70, 502 967 391
regina.krzemieniecka@gmail.com

� Nowy Kraków
Jeżyce 47
76-150 Darłowo
tel. 506 077 969
nowy.krakow@op.pl

� Kraina Łagodności
Stołpie 1
76-010 Polanów
tel. 507 165 847
e-mail: krainalagodnosci.stolpie
@gmail.com

� Agroturystyka „Wiejska Chata 
– Polny Skowronek”

Płocko 9
77-230 Kępice 
tel. 59 858 38 01, 59 843 43 20
737 559 739

� Farma Talentów
Naćmierz 33
76-113 Postomino
tel. 791 390 869, 602 587 414
e-mail: farma.talentow@gmail.com

domki letniskowe
� Ranczo nad Morzem

ul. Rzeczna 8
76-150 Darłowo
tel.  697 234 917
gosia@ranczonadmorzem.pl

� Domki KAZIMIERZ
ul. Polna 29
tel. 601 864 729
nad-morzem@domkikazimierz.pl

� U SEVILLI
ul. Polna 45-47
76-150 Darłowo
tel. 504 128 684
kontakt@usevilli.pl

� Sonar Domki
Bobolin
ul. Darłowska 5 
tel. 605 315 373
swistakjan@wp.pl

� Cztery Pory Roku
Malechowo 65c
tel. 609 795 568
czteryporyroku.malechowo@
gmail.com

� Domki Letnisko i Łowisko 
„Spławie”

ul. Spławie 2
76-150 Darłowo
tel. 663 499 885
biuro@splawie.com.pl

� Bałtyckie siedlisko
ul. Rolników 17
76-107 Jezierzany
tel. 503 529 850, 510 780 139
kontakt@baltyckiesiedlisko.pl

� Domki i pokoje nad morzem
Witkowscy

ul. Wyszyńskiego 12
76-150 Darłowo
tel. 601 666 942
rezerwacja@witkowscy.com.pl

� Lwie Chaty
ul. Wiejska 20
76-150 Darłowo
tel. 601 980 304, 601 953 492
e-mail: lwiechaty@gmail.com

� Domki Letniskowe Bożena Lińska
ul. Jeziorna 2
76-107 Jezierzany
tel. 502 074 704

� Domki Tropicana
ul. Kwiatowa 14, Bobolin
76-156 Dąbki
tel. 731 344 122
e-mail: kontakt@domkitropicana.pl

� Domki Letniskowe DELUXE
ul. Turystyczna 5a
76-156 Dąbki
tel. 781 177 470
e-mail: kontakt@domki-dabki.pl

kempinGi
� Przystań Bionika

ul. Morska 61
76-150 Darłowo
tel. 602 442 250
bionika@bionika.pl

� W Zaciszu
ul. Morska 3
Wicie, 76-150 Darłowo
tel. 601 860 474
zacisze@wp.pl

� CAMPER PARK
Kopań 7
76-150 Darłowo
tel. 530 520 800
e-mail: robertmajda12@wp.pl

dworki
� Cisowa Góra

Trzmielewo 5  
76-150 Darłowo
tel. 601 623 418
biuro@cisowagora.pl

� Leśny Dworek Winnica
ul. Dębowa 7
76-150 Darłowo
tel. 608 069 499
kontakt@lesnydworekdarlowo.pl

zajazdy
� Zajazd Skalny

Karwice
76-142 Malechowo
tel. 94 318 43 73
kontakt@zajazd-skalny.pl

obiekty 
rozrywkowe
� Leonardia

Krupy 3
76-150 Darłowo
tel. 501 042 503
leonardia@interia.pl

� Fort Marian
Malechowo 27 B
76-142 Malechowo
tel. 602 580 840
marian@zlot-darlowo.pl
zlo@zlot-darlowo.pl

� Muzeum Zamek Książąt 
Pomorskich

ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo
tel. 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

� Rejsy łodzią motorową typu RIB
Port morski w Darłowie
tel. 537 107 963
rejs.darlowo@gmail.com

� Ustka Tour S.C. Statki Pasażerski
Król Eryk I i Unicus

Port morski w Darłowie
tel. 795 101 488

� Gospodarstwo edukacyjne 
„W labiryntach”

Paproty 8, 76-142 Malechowo
tel. 608 646 581, 608 620 566
e-mail: iwona.rybicka@paproty.pl

� JetLife
ul. Nadbrzeżna 18
76-150 Darłowo
tel. 883 884 025
e-mail: biuro@jetlife.pl

� Wiejska Zagroda U Dany
Chudaczewo 11
76-113 Postomino
tel. 881 561 316
e-mail: zagroda.udany@op.pl

domy Gościnne
� Dom Gościnny Gienia

ul. Bosmańska 32
76-153 Darłówko
tel. 605 257 963
genklin@wp.pl

� Pokoje i apartamenty Sylwia
ul. Grottgera 21
76-150 Darłowo
tel. 509 536 400
andrzej.wczasy@gmail.com

� Przystań Darłowo
ul. Nadbrzeżna 14A
76-150 Darłowo
tel. 660 636 174
biuro@przystandarlowo.pl

� Dom Gościnny Fregata
ul. Południowa 4
76-153 Darłówko
tel. 94 314 32 43, 605 565 004
fregata@fregata.darlowo.pl

� Pokoje gościnne Klaudia
ul. Morska 86
76-150 Darłowo
tel. 94 314 49 00, 503 100 022
janinaczpnik@wp.pl

� U Sary
ul. Grottgera 11
76-150 Darłowo
tel. 501 177 003 kusnierska1@wp.pl

� Pensjonat Landrynka
ul. Wilków Morskich 6
76-153 Darłowo
tel. 601 375 480
e-mail: pensjonat-landrynka@o2.pl

� Villa Karmelia
ul. Zwycięstwa 13
76-153 Darłówko Zachodnie
tel. 662 390 865, 505 295 090

� Pokoje Gościnne i Domki Letnisko-
we „Pod Gruszą”

ul. Morska 6, Wicie
76-150 Darłowo
tel. 94 314 47 85, kom. 691 518 325

� Pokoje i domki letniskowe Savana
ul. Wrzosowa 1
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 16 67, 501 336 281

wędkarstwo
� Wędkarstwo Morskie Łukasz Sochań

ul. Wyszyńskiego 11
76-150 Darłowo
tel. 501 641 302
lukasz.sochon@interia.pl

� PZW Łosoś
ul. M. C. Skłodowskiej 25
76-150 Darłowo
tel. 663 236 937
piotrekpzw@op.pl

stowarzyszenia
� Stowarzyszenie Przyjaciół Klifu 
i Promocji Jarosławca

ul. Bałtycka 103
76-107 Jarosławiec
tel. 509 817 506
stowarzyszenia@jaroslawiec.com

� Stowarzyszenie Agroturystyczne
Zagroda

Cisowo 20, 76-150 Darłowo
tel. 601 332 792 

� Darłowskie Centrum Wolontariatu
ul. Bogusława X 28
76-150 Darłowo
tel. 781 830 005

� OSIR Sławno
Plac Sportowy 1
76-100 Sławno
tel. 598 107 565
osir@slawno.pl

� Towarzystwo Miłośników 
Rzeki Wieprzy i Grabowej

Rusko 
ul. Brzozowa 7
76-150 Darłowo tmrwig@gmail.com

� Fundacja Dziedzictwo
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno
tel. 598 107 099

� Bałtyckie Stowarzyszenia 
Agroturystyczne

Naćmierz 21
76-113 Postomino
tel. 530 341 340
biuro@darlot.pl

pozostałe
� Restauracja Stare Kino

ul. Jedności Narodowej 20
76-100 Sławno
tel. 601 650 172
starekinoslawno@interia.eu

� OPTIWOOD
Łętowo 37A
76-100 Sławno
tel. 598 582 218
info@optiwood.pl

� MW Bus
ul. Wyszyńskiego 12
76-150 Darłowo
tel. 601 686 755
mwbus@onet.eu

� Darłowo Sail
ul. Pomorska 1/1
76-150 Darłowo
tel. 504 194 251
krystian.paruzel@gmail.com

służymy pomocą!
Jednostki Samorządu
Terytorialnego

� Powiat Sławieński
ul. Sempolowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. 59 810 64 67 
j.lichacy@powiatslawno.pl

� Miasto Darłowo
Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel.  94 314 22 23 
promocja@darlowo.pl

� Miasto Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
tel. 59 810 00 80
rafal.szymczewski@slawno.pl

� Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. 94 344 63 01 
promocja@ugdarlowo.pl

� Gmina Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
tel. 59 810 67 14 
promocja@gminaslawno.pl

� Gmina Malechowo
Malechowo 22 A
76-142 Malechowo
tel. 94 314 05 7
promocja@malechowo.pl

� Gmina Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
tel. 59 846 44 35
e.cirog@postomino.pl



� Regionalne Centrum Obsługi 
Turystycznej

Sławno
ul. Dworcowa 4
tel. 519 30 30 31
e-mail: rcot@darlot.pl

� Centrum Obsługi Turystycznej
Darłowo
ul. Świętej Gertrudy 8
tel. 519 30 30 32
e-mail: cot@darlot.pl

� Centrum Obsługi Turystycznej
(Terminal Pasażerski)

Darłówko
ul. Kotwiczna 14
tel. 732 66 99 19
e-mail: cot2@darlot.pl

� Centrum Obsługi Turystycznej
(sezonowe)

Dąbki
ul. Darłowska (wyjazd na Koszalin)
tel. 884 31 94 68
e-mail: cot3@darlot.pl

� Punkt Informacji Turystycznej
ul. Nadmorska 28
76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 94 40
pit@postomino.pl

Letnie Punkty IT
� Malechowo 67 (sklep „Lewiatan”)
� Wicie, ul. Morska 3 
(sklep z pamiątkami „W Zaciszu”)
� Jezierzany, ul. Rybacka 1 (Muzeum
„Galeria Rybacka”)
� Łętowo 40 (sklep GS Sławno)
� Krąg 26 (Zajazd Zamkowy), 
� Rusinowo 27 (Stołówka „Swojskie
Jadło u Marii”)
� Karwice 5 („Zajazd Skalny”)
� Paproty 8 (Gospodarstwo edukacyj-
ne „W labiryntach”
� Krupy 3 (Park Edukacji i Rozrywki
„Leonardia”)
� Rzyszczewo 29a (Dworek Golikowo)
� Jezierzany, ul Jeziorna 2 (Domki
Letniskowe Bożena Lińska)

AdministrAcjA 
sAmorządowA
� Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a
tel. 59 810 49 04

� Starostwo Powiatowe w Sławnie
Filia w Darłowie
ul. Żeromskiego 25
tel. 94 314 04 00, 94 314 04 03

� Urząd Miasta w Darłowie
Plac Tadeusza Kościuszki 9
tel. 94 314 22 23

� Urząd Miasta w Sławnie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 
tel. 59 810 30 51

� Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. 94 344 63 01

� Urząd Gminy Sławno
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 
tel. 59 810 75 26

� Urząd Gminy Malechowo
Malechowo 22 A
tel. 94 318 42 13

� Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
tel. 59 810 85 93

Bezpieczeństwo 
i porządek
� Komisariat Policji w Darłowie

ul. Rzemieślnicza 48
tel. 94 315 73 11

� Komenda Powiatowa Policji 
w Sławnie

ul. Gdańska 2
tel. 59 810 05 11

� Komenda Powiatowa Policji 
w Sławnie

Rewir dzielnicowych 
w Malechowie
Malechowo 67
tel. 59 810 05 74

� Komenda Powiatowa Policji 
w Sławnie

Rewir dzielnicowych w Postominie
Postomino 107
tel. 59 810 05 76

� Straż Miejska w Darłowie
ul. Henryka Wieniawskiego 17G tel.
94 314 34 97, 784 516 765

� Straż Graniczna w Darłowie
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 33 
tel. 94 314 04 20

� Straż Gminna Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 27
tel. do strażników: 693 167 346

� Straż Gminna Malechowo
Malechowo 22 A
tel. 94 31 55 370, 531 932 434

� Straż Gminna Postomino
Postomino 107
tel. 0 59 841 26 56

� Posterunek Państwowej Straży
Pożarnej w Darłowie

ul. Portowa 2B
tel. 94 314 27 48

� Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Sławnie

ul. Aleja Wojska Polskiego 19
tel. 59 810 30 08

� Ochotnicza Straż Pożarna
Malechowo 48 A
tel. 507 461 485, 94 318 42 10

� Kapitanat Portu Darłowo
ul. Zachodnia 2
tel. 94 314 26 83

� Bosmanat Portu w Darłowie
ul. Zachodnia 2
tel. 94 314 24 85

� Zarząd Portu Morskiego Darłowo 
Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 14
� Port jachtowy Darłowo

ul. Conrada 27
tel./fax 94 314 51 85

� Brzegowa Stacja Ratownicza 
Darłowo

ul. Wilków Morskich 1
tel. 94 314 26 34, 505 050 975

Urzędy pocztowe
� Poczta Polska o/Darłowo

ul. Pocztowa 36
tel. 94 314 24 02

� Poczta Polska 
Filia Darłówko Wschodnie

ul. Kąpielowa 4
tel. 94 314 29 89

� Urząd Pocztowy w Sławnie
ul. Polanowska 1
tel. 59 810 39 95

� Poczta Polska o/Dąbki
ul. Darłowska 18
76-156 Dąbki
tel. 94 314 81 22

� Poczta Polska o/Malechowo
Malechowo 51
tel. 94 318 42 20

� Poczta Polska o/Postomino
Postomino 1
tel. 59 810 85 20

� Poczta Polska o/Jarosławiec
ul. Nadmorska 32
tel. 59 810 81 20

ochronA zdrowiA
� Szpital Powiatowy w Sławnie

Filia w Darłowie
ul. M. C. Skłodowskiej 32
tel. 94 314 30 36

� Szpital Powiatowy w Sławnie
ul. I Pułku Ułanów 9
tel. 59 810 30 31

� Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Malechowie

Malechowo 21
tel. 94 318 42 15

� NZOz ARS MEDICA – filia
Postomino 6A
tel. 059 810 85 11

� Pomorskie Centrum Rehabilitacji
Szpital Sanatorium
PANORAMA NZOZ

ul. Uzdrowiskowa 15
76-107 Jarosławiec
tel. 94 348 27 73, 94 34 82 997

weterynAriA
� Lecznica weterynaryjna „Dingo”

ul. Morska 43B
Darłowo
tel. 94 314 26 89

� Gabinet weterynaryjny „Nova”
ul. Aleja Wojska Polskiego 49 B
Darłowo
tel. 94 314 49 99

� Gabinet Weterynaryjny
ul. Królowej Jadwigi 12
Darłowo
tel. 501 455 097

� Przychodnia Weterynaryjna Małych
Zwierząt

ul. Jedności Narodowej 1-3
Sławno
tel. 883 988 396

� Gabinet weterynaryjny
Malechowo 55A
tel. 94 318 43 47

� Prywatna lecznica weterynaryjna
ul. Bałtycka 65, lok. 6
Jarosławiec
tel. 59 810 94 58

� Usługi weterynaryjne
ul. Mielczarskiego 6 
tel. 59 810 77 71
� Przychodnia weterynaryjna
ul. Jedności Narodowej 1-3 
tel. 883 988 396
� Lecznicza dla zwierząt
ul. Sempolowskiej 16 a

Apteki
� Apteka „Centrum”

ul. Powstańców Warszawskich 58
Darłowo
tel. 94 314 02 32

� Apteka „Arnika”
ul. Morska 10
Darłowo
tel. 94 314 38 08

� Apteka „Miętowa”
ul. Powstańców Warszawskich 18
Darłowo
tel. 94 314 03 33

� Apteka Arnika
ul. Kotwiczna 5
Darłówko Zachodnie
otwarta w sezonie letnim

� Apteka „Rodzinna”
ul. Wieniawskiego 16
Darłowo
tel. 94 314 01 26

� Apteka „Przy Przychodni”
ul. M. C.-Skłodowskiej 32
Darłowo
tel. 94 314 60 05

� Apteka „Stokrotka”
ul. Powstańców Warszawskich 27
Darłowo
tel. 605 908 082

� Apteka „Słoneczna”
ul. Powstańców Warszawskich 27 A
Darłowo
tel. 94 314 17 43

� Apteka „Pod Lwem”
ul. Jedności Narodowej 36
Sławno
tel. 59 810 38 49

� Apteka „Niebieska”
ul. Jedności Narodowej 13
Sławno
tel. 59 810 41 16

� Apteka „Pod Mnichem”
ul. Armii Krajowej 3
Sławno
tel. 59 810 78 90

� Apteka „Dla Ciebie”
ul. Witosa 13 D
Sławno
tel. 59 810 26 56

� Apteka Pogodna
ul. Wincentego Witosa 13
Sławno
tel. 59 810 20 10

� Apteka „Słoneczna”
ul. Matejki 4
Sławno
tel. 59 810 38 38

� Apteka „Eskulap”
ul. Armii Krajowej 33B
Sławno
tel. 59 810 33 61

� Apteka „Remedium”
ul. Romualda Mielczarskiego 2
Sławno
tel. 59 810 79 92

� Szmulik Bogdan. Punkt apteczny
ul. Darłowska 47c
Dąbki
tel. 94 314 89 05

� Stokrotka. 
Punkt Apteczny

ul. Wydmowa 1
Dąbki
tel. 660 788 400

� Apteka „Panaceum”
Malechowo 20
tel. 94 318 43 71

� Apteka „Pogodna” 
Jarosławiec
ul. Bałtycka 139
tel. 59 810 97 97

� Apteka „Agawa”
Postomino 6A
tel. 59 810 99 32

BAnkomAty
� PKO BP

– ul. Morska 5, Darłowo
– Podzamcze 1, Darłowo
– Wschodnia 2, Darłówko Wschodnie
–  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
Sławno
– ul. Jedności Narodowej 21, Sławno
– ul. Racibora 8 A

� Bankomat EURONET
– ul. Powstańców Warszawskich 1,
Darłowo
– ul. Kupiecka 4, Sławno
– ul. Armii Krajowej 22a, Sławno
– ul. Nadmorska 6, Jarosławiec
– ul. Armii Krajowej 2, Sławno (Inter-
marche)

� Bankomat SGB
– ul. Bogusława X 3, Darłowo
– ul. Powstańców Warszawskich 17,
Darłowo
– ul. Wieniawskiego 15, Darłowo
– ul. Wojska Polskiego 47, Darłowo
– ul. Lutosławskiego 3a, Darłowo
– ul. Plażowa 1, Darłowo
– ul. Kopernika 5, Sławno
– ul Mireckiego 1a, Sławno
– ul. Prusa 12, Sławno
– ul. Dworcowa 3, Sławno
– ul. Darłowska 45 b, Dąbki
– Postomino 6A
– ul. Nadmorska 6, Jarosławiec (sezo-
nowy)

� Bankomat GBW
– Malechowo 80

� GLOBAL CASH
– ul. Władysława IV 7, Darłówko
Zachodnie
– ul. Darłowska 30, Dąbki

� Bankomat BGŻ
– ul. Jedności Narodowej 28, Sławno

kAntory
� Darłowo

– ul. Pocztowa 3
– ul. Morska 5, (Bank PKO BP)
– ul. Bogusława X 3, (Bałtycki Bank
Spółdzielczy)
– ul. Włdysława IV 2 (Sklep spożyw-
czy przy moście)

� Darłówko Wschodnie
– ul. Kąpielowa 3,  (Poczta Polska Filia
Darłówko Wschodnie)

� Sławno
– ul. Armii Krajowej 1a, 
– ul. Polanowska 1, (Urząd Pocztowy)
– ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
(Bank PKO BP)

� Dąbki
– ul. Darłowska 49
– ul. Darłowska 18 (Poczta Polska
o/Dąbki)

NiezbędNik Turysty









U kryty przed kurzem szos, oddalony od
zgiełku wielkich aglomeracji, czeka na
Gości Dolina Charlotty Resort 

– stylowy hotel spa. słupsk i Ustka znajdują się
zaledwie kilka minut drogi stąd. Oczaruje cię nasza
zaciszna lokalizacja, wiele atrakcji, relaks, jaki
zapewni jedynie hotel spa, pomorze i tutejsza przy-
roda, interesujące wydarzenia, luksusowe pokoje,
szeroka oferta zabiegowa w nastrojowym spa 
i hotel z basenem. pomorskie zaprasza do bajecznie
urokliwej Doliny charlotty, która otwiera swe
gościnne podwoje, zatrzymując bieg czasu. to hotel
znany wszystkim, którzy poszukują wyjątkowych
wrażeń i niezapomnianych przeżyć, a jednocześnie
pragną wypocząć w relaksującym otoczeniu
nadmorskich lasów. 

Dolina charlotty to nie tylko hotel z basenem,
pomorskie oferuje takich wiele. Dolina charlotty
jest tylko jedna. to świat stworzony z marzeń.
spełniając je, myślimy zarówno o młodszych, jak 
i starszych gościach. 

naszym gościom oferujemy 
między innymi:

; Basen, jacuzzi, Świat saun, salę fitness,

; spa Bali hai,

; zOO charlotta z krainą Bajek i wodne zOO

safari,

; Fokarium,

; rock pub z kręgielnią i bilardem,

; park linowy,

; jazdę konną dostosowaną do umiejętności

jeźdźca,

; trasy biegowe i crossowe,

; Dwie sale zabaw dla dzieci (m.in. małpi gaj 

i basen z piłeczkami).

Niezwykłe miejsce
wielu naszych gości do dziś pamięta zwierzy-
niec nad potokiem, który 13 czerwca 2010 r.
przeobraził się w zOO charlotta. Nasz ogród

zoologiczny zamieszkuje wiele gatunków 
świata fauny – zarówno tych dobrze znanych 

z polskich lasów, jak i sprowadzonych z zamor-
skich krajów. czworonożnym mieszkańcom

stwarzamy warunki zbliżone do naturalnych.

Dziesięć wysp 
zOO charlOtta 

Dziesięć wysp zamieszkują m.in.: magoty,
makaki japońskie, kapucynki, lemury, zebry,

strusie, kangury oraz bociany i żurawie 

koroniaste. tę część ogrodu można zwiedzać
również łodzią wycieczkową.

zOO charlOtta
Dolina charlotty kryje wiele wspaniałych

miejsc, z których wyniesiecie państwo moc
niezapomnianych wrażeń.

serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszego
zOO, wodnego zOO safari oraz podróży do

magicznego świata Krainy BajeK. Napotkać
tu można przedstawicieli licznych gatunków
królestwa zwierząt oraz bohaterów uwielbia-

nych bajek, których rzeźbione postaci i ich
fantastyczne domki umiejscowione zostały 

w niezwykłej scenerii. to małe królestwo zaba-
wy i nauki otoczone jest dziką przyrodą i pięk-

nym krajobrazem.



Kąpiele na świeżym 
powietrzu

  
   
     
     

    
   
   


   
   


 


Morskie fale 
i powietrzne gejzery

 


 
 
       

  
    
 
    

 
    
 
 


Kryty basen 
– „Wodna Bajka”

 
   

 
     
    
     

    

Rwąca rzeka


 
  
   
  
     
   
    



  


 
     
    

     
  








   

  

 


 

  
   
    

      
     

 


 


   


// Dobrodziejstwo wody morskiej
Skład wody morskiej zbliżony jest do płynu owodniowego, w którym
rozwija się płód. Kąpiele w solach mineralnych, które od kilku lat robią
furorę w kosmetyce, są prawdziwym dobrodziejstwem dla skóry.
Pospolita sól kuchenna jest bogata m.in. w magnez, potas, żelazo,
wapń, miedź.
Sole odżywiają, dotleniają i wygładzają skórę, pobudzają krążenie 
w komórkach, likwidują drobne zmiany na skórze oraz pomagają 
w leczeniu łuszczycy. Pod jej wpływem naskórek pęcznieje i rozpulch-
nia się, co ułatwia złuszczanie jego zrogowaciałej warstwy. Dzięki
temu skóra jest lepiej odżywiona, staje się gładsza i jędrniejsza. Wraz

z kryształkami soli woda wnika w skórę i ją nawilża.
Kąpiel w soli morskiej jest doskonała po kuracjach odchu-

dzających, bo napina skórę i działa antycellulitowo.
Ciepła morska woda rozluźnia też mięśnie, powo-

duje rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki
czemu procesy regeneracji i odnowy biologicz-

nej przebiegają błyskawicznie. // 

DARłoWo

JAROSŁAWIEC – jedyny taki kompleks

Bałtyk w basenie

 


Health Resort & Medical SPA Panorama Morska 
w Jarosławcu  to baseny o łącznej powierzchni lustra

wody około 1700 m kw., łaźnia parowa 
w grocie z wodospadami oraz gabinety Spa & Wellness.
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