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JASTRZĘBIA GÓRA I OKOLICE 

Dzień 1 

zbiórka, przejazd do Gniewina – Kaszubskie Oko   to zespół 
rekreacyjny, na który składa się m.in wieża widokowa. 
Unikalna architektonicznie konstrukcja, wysoka na 44 metry,
umożliwia przy dobrej pogodzie obejrzenie statków na 
morzu. Bardziej dynamiczną partię można rozegrać na 
nowoczesnych torach kręgielni zabawa, emocje i towarzyska
frajda są tutaj zupełnie niezależne od pogody. Atrakcje
kompleksu to 18 stanowisk do gry w minigolfa, ziemne pole
szachowe, plac zabaw w postaci „Statku Piratów”, mini park
linowy, naturalnych rozmiarów makiety dinozaurów:
Triceratops, Tyrannosaurus Rex,naturalnych rozmiarów
makiety Stolemów - kaszubskich siłaczy, ścianka
wspinaczkowa, sklepik z pamiątkami. Następnie przejazd do
Nadola  gdzie zwiedzimy Zagrodę Gbursko – Rybacką,
XIX-wieczną zagrodę wiejską w jego obrębie znajdują się:
domostwo, zabudowania gospodarcze oraz obiekty
towarzyszące jak studnia, piwnica, wozownia, gołębnik,
kierat, pasieka, wędzarnia i piec chlebowy.  Przejazd do
Jastrzębiej Góry , obiadokolacja, nocleg 
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Dzień 2 
śniadanie, spacer „Lisi Jar” stanowi cześć Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego . Jest to wąwóz, który ciągnie się
wąskim pasem do wybrzeża Bałtyku , osiągając głębokość
nawet do 50 metrów. Zbocza wąwozu porastają ponad
stuletnie buki, tworzące mikroklimat okolicy, następnie
przejście promenadą , przejazd do Rozewia – zwiedzanie
Latarni Morskiej -  najstarsza tego typu budowla na
polskim wybrzeżu, dodatkowo w jej wnętrzu znajduje się
małe muzeum, posiadające w swych zbiorach przekrój
latarni morskich od starożytności do dzisiaj , następnie
przejazd do Sławutowa – zwiedzanie osady
Średniowiecznej pomorskich Słowian , przejazd na miejsce
zbiórki. 

 

Cena zawiera: nocleg, przejazd autokarem , opiekę pilota – przewodnika, 1* śniadanie, 1* 
obiad

Cena nie zawiera : biletów wstępu 30 zł 

- możliwość rozszerzenia, o  warsztaty w Sławutowie

Liczba uczestników
płatnych

44 i więcej 40 - 43 35 - 39 30 - 34 29 - 25

Ilość opiekunów 4 4 3 3 2

Cena 155,00 165,00 175,00 190,00 210,00
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