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Spis streści:

kajaki             4

łodzie / jachty / żeglarstwo    11

rowery wodne          16

wędkarstwo          18

baseny             26

inne atrakcje          30
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JAROSŁAWIEC i okolice

Szkoła Żeglarstwa „Magola” 
Jezioro Wicko - Łącko (3 km od Jarosławca)
tel.: 692 227 637, 791 002 691, 791 002 693
e-mail: magola123@op.pl
www: magola.entro.pl

Szkoła działająca nad jeziorem Wicko posiada szeroką ofertę usług zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. W ofercie ma m.in. wypożyczalnię sprzętu wodnego, w tym kajaków. Podczas 
wyprawy można zdobyć informacje o florze i faunie jeziora Wicko. Można zobaczyć w natu-
ralnym środowisku wiele gatunków ptactwa np.: czaple, żurawie, kormorany, kaczki krzy-
żówki, orła bielika, mewy śmieszki i inne.
Dostępność: 
lipiec - sierpień 

KĘPICE i okolice
Wypożyczalnia Sprzętu Pływającego 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach
Jezioro Obłęskie
tel.: 59 857 68 70
e-mail: mgok@mgok.kepice.pl
www: mgok.kepice.pl

Okolice Kępic słyną przede wszystkim z rozległych lasów, jednak turyści nie muszą poprze-
stać na spacerach, ale mogą spędzić miło czas nad wodą, a konkretnie nad Jeziorem Obłę-
skim. Do dyspozycji mają sprzęt pływający, w tym kajaki. 
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek - niedziela, w godzinach od 09:00- 21:00.
Cennik: 
 • kajak 1-osobowy- 5 zł/godz.
 • kajak 2-osobowy- 8 zł/godz.

KAJAKI
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ROWY i okolice

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego Parking
ul. Rybacka koło mostu, 
76-212 Rowy
tel.: 607 512 740
gregorle@onet.eu

Rowy są małą miejscowością nadmorską, co nie oznacza, że pobyt tam nie gwarantuje cie-
kawego spędzania czasu, zwłaszcza nad wodą. Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego ma do za-
oferowania m.in. kajaki, którymi można poruszać się po rzece Łupawie. Wszystkim, którzy 
skorzystają z oferty, firma gwarantuje bezpłatny parking na czas wypoczynku.
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela, w godzinach od 9:00 do 20:00. 
Cennik: 
 • wypożyczenie kajaka: 15zł/ 1 godz., 
 • parking: 2 zł/ 1 godz.* (*parking bezpłatny dla wypożyczających sprzęt) 

SŁUPSK i okolice

Stenka Tomasz
tel.: 602 625 735
e-mail: biuro@kajaki.slupsk.pl
www: kajaki.slupsk.pl                                                                                                                                               
                                                                                                                       

 Spływy kajakowe są jedną z głównych atrakcji regionu, dlatego firma posiada zróżnicowa-
ną ofertę. Chętni mogą skorzystać zarówno z krótkich, jak i wielodniowych spływów prze-
znaczonych dla dzieci, dorosłych oraz grup zorganizowanych. Dla indywidualnych klientów 
zaplanowano trasy: Słupsk-Bydlino – 17 km, Bydlino-Ustka - 17 km. Dla grup zorganizowa-
nych (20 osób) istnieje możliwość zorganizowania trzydniowego spływu na odcinkach rzeki 
Słupi: Krzynia - Słupsk, Słupsk - Bydlino, Bydlino - Ustka lub prawym dorzeczem Słupi rzeką 
Skatową: Dębnica Kaszubska - Słupsk, Słupsk - Bydlino, Bydlino - Ustka. Istnieje możliwość 
zakończenia spływów na zachodniej plaży w Ustce (UWAGA: potrzebna zgoda BOSMANA 
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PORTU tel. 59 814-45-33). Dla rodzin z dziećmi do lat 12: Bydlino – Charnowo, pod bacz-
nym okiem doświadczonego kajakarza (tylko weekendy).
Dni i godziny otwarcia: 
ustalane po wcześniejszym skontaktowaniu się z firmą. Każdy uczestnik spływu powinien 
potwierdzić e-mailem lub smsem swoje dane potrzebne do podpisania umowy.
Cennik:
 • 40 zł za osobę w kajaku / 1 dzień; 
 • cena obejmuje:
 • kamizelkę asekuracyjną,
 • wiosło,
  • transport kajaków,
 • worek wodoodporny lub beczułkę,
  • transport kierowców po zakończeniu spływu. 

Dolina Charlotty
Strzelinko 14, 76-200 Słupsk
tel.:  59 847 43 00
e-mail:  hotel@charlotta.pl
www: dolinacharlotty.pl

Pobyt w Dolinie Charlotty położonej w malowniczej okolicy gwarantuje wypoczynek i relaks, 
a szeroka oferta – udaną zabawę nad wodą. Osoby zainteresowane sportami i rekreacją 
wodną mogą skorzystać m.in. z wypożyczalni kajaków oraz zorganizowanych spływów ka-
jakowych rzeką Słupią do Ustki.
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela, w godzinach od 12:00 do 18:00.
Cennik:
 • spływ kajakowy - 100 zł /os.                         
 • wynajem kajaka 15 zł/60min.  

     

Spływy Kajakowe
ul. Wczasowa 5, 76-200 Bydlino
tel.: 59 84 71 350, 691 380 262
e-mail: czebar1@onet.eu
www: splywykajakowe.tp2.pl
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Na nasz teren przyjeżdża wiele rodzin z dziećmi albo osób, które mogą pozwolić sobie jedy-
nie na krótkotrwały wypoczynek i nie mają wiele czasu na poznanie wszystkich uroków Wy-
brzeża Słowińskiego. To przede wszystkich do nich skierowana jest oferta krótkich trzech-
-czterogodzinnych spływów kajakowych odbywających się na trasie: Machowino – Ustka (17 
km). Klienci mają zapewnione: kajaki dwuosobowe z laminatu wraz z wiosłami i kamizel-
kami asekuracyjnymi, transport sprzętu z miejsca lądowania do bazy w Bydlinie, instruktaż  
z zakresu techniki kajakarskiej i warunków bezpieczeństwa, informacje dotyczące aktual-
nego stanu szlaku wodnego, przewodnika. Zaletą krótkich spływów jest możliwość skorzy-
stania z nich przez osoby, które nie są przygotowane do długotrwałego wysiłku albo nigdy 
wcześniej nie uczestniczyły w spływach. Możliwe spływy na trasach: 
 • Słupsk - Machowino - ok. 17km
 • Machowino - Ustka - ok. 17 km
 • Słupsk - Ustka - ok. 34 km
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela, start o 10:00 z Machowina. Oferta ważna od 15 kwietnia do 30 
września 2013r.
Cennik:
 • 50 zł za kajak/ 1 dzień (25 zł / 1 os.)
 • transport: 1,50 zł / 1 kilometr.

SMOŁDZINO i okolice

SurfCamp Gardno
Gardno, 76-213 Retowo
tel.: 601 655 189, 609 485 199
e-mail: surfcamp-gardno@wp.pl
www: surfcamp-gardno.pl

Skorzystanie z oferty gwarantuje poznanie wszystkich atrakcji terenu położonego w Słowiń-
skim Parku Narodowym i aktywne spędzenie czasu z dala od zgiełku nadmorskich miejsco-
wości. Sam camping znajduje się nad jeziorem Gardno i posiada wyposażone przyczepy,  
a na jego terenie znajduje się w pełni zagospodarowanie pole namiotowe. 
Możliwe jest odbycie kilkudniowych spływów aż na 8 rzekach: Łupawie, Słupi, Wieprzy, Sko-
tawie, Łebie, Brdzie, Parsęcie, Radwie lub jednodniowych – Łupawą albo Słupią na różnych 
odcinkach, a także wynajęcie kajaków na okoliczne jeziora. SurfCamp dysponuje kajakami 
jedno oraz dwuosobowymi z wiosłami i kamizelkami. Dodatkowo można  wynająć worki  
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wodoszczelne i fartuch kajakowy. Usługa obejmuje również transport sprzętu w dowolnie 
wybrane miejsce oraz bezpłatny parking i pole namiotowe dla zainteresowanych dłuższym 
wypoczynkiem. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy otrzymają instruktarz oraz mapę 
trasy.
Cennik:
 • spływy wielodniowe:
  kajak 2–osobowy polietylenowy – 30 zł / dzień
  kajak 1–osobowy polietylenowy – 27 zł / dzień
  transport kajaków (do 10 sztuk) – 1zł / km
  parking ( na terenie Surfcamp) – gratis
  worki wodoszczelne – 30 litrów – 10zł / szt. / spływ
  worki wodoszczelne – 60 litrów – 20zł / szt. / spływ
  fartuch kajakowy ( do jedynek Traper ) – 5 zł dzień / 20 zł spływ,
 • wypożyczenie na jeden dzień – kajak 2-osobowy=35,00 zł
 • wypożyczenie na jeden dzień – kajak 1-osobowy=30,00 zł
 • transport do 25 km – 2,00 zł /km
 • transport kajaków nie należących do Surfcamp-Gardno – 2,00 zł,
 • rabaty:
  wynajem sprzęt powyżej 3 dni – 10 %
  wynajem sprzęt powyżej 6 dni – 20%
  stały klient – 5%,
przy grupach wypożyczających więcej niż 10 kajaków na więcej niż 5 dni stosowane są 
dalekie od symbolicznych rabaty np.: znacząco redukowane są  koszty transportu kajaków 
lub zupełnie rezygnuje się z pobierania opłat za ich przewóz.
 • wynajem kajaków polietylenowych na Gardnie:
  kajak 2 osobowy – 15 zł / 1 godz.
  kajak 2 osobowy – 45 zł / dzień
  kajak 1 osobowy – 12 zł / 1 godz.
  kajak 1 osobowy – 36 zł / 36 zł
Pakiety promocyjne. Dostępne są również pakiety promocyjne zawierające przyczepę kem-
pingową, spływ kajakowy, naukę pływania na desce windsurfingowej. Ich ceny rozpoczynają 
się już od 399zł.

KAJAKI
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USTKA i okolice

Na-kajakach.pl
Wodnica 17, 76-270 Ustka
tel.: 722-355-786, 692-356-968
e-mail: info@na-kajakach.pl
www: na-kajakach.pl

Wypoczynek na naszym obszarze nie ogranicza się jedynie do uprawiania sportów nad mo-
rzem. Okazję do rekreacji dają również rzeki, na których można uprawiać kajakarstwo. Fir-
ma Na-kajakach.pl oferuje:
 • wypożyczenie kajaków polietylenowych jedno i dwuosobowych,
 • organizację spływów dla większych grup – znajomych, klas szkolnych lub kolegów  
 z firmy
 • szkolenia przygotowawcze do weryfikacji PSKK na poziomie I i II w K1 i K2. 
 • nowy sprzęt posiadający obowiązujące atesty zapewnia bezpieczeństwo podczas   
 zabawy.
Spływy organizowane są z weryfikatorami Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych 
(PSKK). Zaletą skorzystania z oferty jest możliwość dostosowania tras spływów i ich termi-
nów do indywidualnych potrzeb klienta. 
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela, w godzinach od 8:00 do wieczora. 
Cennik:
 • wypożyczenie kajaka dwuosobowego 1 dzień - 50 zł, 
 • wypożyczenie kajaka jednoosobowego 1 dzień - 40 zł,
 • spływ z weryfikatorem PSKK/instruktorem kajakarstwa/- 40 zł na osobę.
Przy większej ilości dni wypożyczenia/spływu ceny są obniżone!  
   

Przystań kajakowa WIR
Jan Nowak, ul. Rzeczna 1, 76-270 Ustka
tel.: 59 8 147 408, 602 753 816
www: orzechowydomek.ustka.pl/przystan_kajako-
wa.html
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Ustka to nie tylko morze, ale i Słupia, rzeka, która świetnie nadaje się do spływów kajako-
wych. Na trasie Słupi nie zabraknie takich wrażeń jak pokonywanie przeszkód, podziwia-
nie zabytkowych obiektów, czy chronionych ze względu na bogactwo przyrodnicze miejsc.  
Chętni do odbycia wyprawy mogą wypożyczyć dwa rodzaje kajaków dwuosobowych wraz  
z kapokami i wiosłami. Wystarczy ustalić trasę spływu, a firma dostarczy kajaki w umówione 
miejsce, a po wyprawie – odbierze je. Przystań służy klientom indywidualnym, którzy mogą 
wybrać krótkie odcinaki trasy oraz grupom zorganizowanym zdecydowanym na przebycie 
całej trasy, tj. Gowidlino - Ustka. Czas przebycia dystansu trwa do 6 dni. Spływy zazwy-
czaj kończą się na przystani zlokalizowanej przy ul. Rzecznej 1, gdzie można się zatrzymać  
i zorganizować ognisko, grill oraz odpocząć przy rodzinnych dębowych stołach. Na terenie 
przystani znajdują się pokoje do wynajęcia. Dla lubiących nocleg pod gołym niebem na 
przystani czeka w pełni wyposażone pole namiotowe (cena za pobyt na polu namiotowym 
to 12 zł od osoby).
Cennik:
 • wypożyczenie kajaku 2-osobowego na 1 dzień: 50 zł,
 • 6 dni na trasie Gowidlino - Ustka: cena za kajak uczestniczący w spływie – 30 zł,
 • transport do Gowidlina – 160 zł,
 • transport do Słupska:
  do 6 kajaków – 60 zł,
  powyżej 6 kajaków – 0 zł,
W zależności od ilości osób, ceny podlegają negocjacjom. Rezerwacja usługi możliwa jest 
po przesłaniu zaliczki na konto firmy.

KAJAKI
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ŁODZIE / JACHTY  / ŻEGLARSTWO
    JAROSŁAWIEC i okolice

Szkoła Żeglarstwa „Magola” 
Jezioro Wicko - Łącko (3 km od Jarosławca)
tel.: 692 227 637, 791 002 691, 791 002 693
e-mail: magola123@op.pl
www: magola.entro.pl

Szkoła działająca nad jeziorem Wicko posiada szeroką ofertę usług zarówno dla dzieci jak  
i dorosłych. Wypożyczalnia sprzętu wodnego (lipiec- sierpień):
 • łodzie wiosłowe
 • szalupa na 5 osób
 • żaglówka omega
 • jacht kabinowy - conrad
 • jacht kabinowy - el-bimbo
 • małe żaglówki na 2-3 osoby
Szkolenia żeglarskie dla dorosłych i dzieci. Głównym celem działalności szkoły jest rozpo-
wszechnianie żeglarstwa już od najmłodszych lat. Oferta skierowana jest do wszystkich,  
a zawiera: 
 • szkolenia żeglarskie pod patronatem Federacji Szkół Żeglarskich ISSA POLAND, 
 • krajobrazowe rejsy wycieczkowe, 
 • zajęcia z zakresu ABC żeglarstwa dla najmłodszych, 
 • warsztaty nawigacyjne,
 • warsztaty medyczne,
 • obozy żeglarskie, 
 • wypożyczalnię sprzętu wodnego, 
 • wypożyczalnię kajaków na spływy, 
 • organizację imprez integracyjnych; spotkań klasowych, zakładowych. 
Podczas rejsu można zdobyć informacje się o florze i faunie jeziora Wicko. Można zobaczyć 
w naturalnym środowisku wiele gatunków ptactwa np.: czaple, żurawie, kormorany, kaczki 
krzyżówki, orła bielika, mewy śmieszki i inne.
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ŁODZIE / JACHTY / ŻEGLARSTWO

Tara – rejsy, nurkowanie, 
wypożyczalnia sprzętu
tel.: 603 214 113, 59 8 413 393
e-mail: monikadek@op.pl

Firma dzięki szerokiej ofercie gwarantuje niezapomniane chwile spędzone nad morzem. 
Usługi obejmują m.in.:
Rejsy wycieczkowe lub wypożyczenie łodzi. Jacht motorowy Tara M G o długości 8,6m po-
mieści maksymalnie 8 osób. Znajdują się tam sypialnia, salonik, pokład słoneczny, pokład 
kąpielowy, aneks kuchenny, łazienka z prysznicem. Bez względu na rodzaj rejsu do dyspo-
zycji klientów pozostaje lodówka zaopatrzona w zimne napoje gratis. Rejsy wycieczkowe to 
krótkie przejażdżki wzdłuż linii brzegowej z plaży w Jarosławcu lub z mariny w Darłówku.
Cennik:
 • wynajęcia łodzi na przejażdżki: od 20 zł / 1 os. do 120 zł / 1 os.
 • dzieci do 4 lat: odpowiednio od 15 zł - 100 zł
 • wynajęcie łodzi na godzinę 1 000 zł
 • pozostałe opcje są uzgadnianie z wynajmującym.
Romantyczne wieczory na jachcie. W ramach tej usługi serwowana jest kolacja all inclusi-
ve w formie bufetu szwedzkiego (menu ustalane indywidualnie w zależności od preferen-
cji klienta, catering zapewnia restauracja z Jarosławca). Rejs rozpoczynający się z mariny  
w Darłówku trwa 3 godziny, jednak istnieje możliwość przedłużenia go. Dodatkowo można 
zamówić kwiaty (dodatkowa opłata). Na łodzi mogą być maksymalnie 4 osoby.
Cennik: 
 • od 1500 zł do uzgodnienia.

KĘPICE i okolice

Wypożyczalnia Sprzętu Pływającego 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach
Jezioro Obłęskie
tel.: 59 857 68 70
e-mail: mgok@mgok.kepice.pl
www: mgok.kepice.pl
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ŁODZIE / JACHTY  / ŻEGLARSTWO
    Okolice Kępic słyną przede wszystkim z rozległych lasów, jednak turyści nie muszą po-
przestać na spacerach, ale mogą spędzić miło czas nad wodą, a konkretnie nad Jeziorem 
Obłęskim. Do dyspozycji mają sprzęt pływający, mi.in. łodzie wiosłowe „kanu”. Dla osób 
posiadających patent żeglarski dostępna jest też łódź żaglowa klasy OMEGA. 
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek - niedziela, w godzinach od 09:00- 21:00.
Cennik: 
 • łódź kanadyjska- 10 zł/godz.
 • łódź omega-15 zł /godz.

USTKA i okolice

Wypożyczalnia łodzi wędkarskich 
i turystycznych
ASSTER Andrzej Siekierzycki 
ul. Żeglarzy 11, 76-270 Ustka
tel.: 609 485 157
e-mail: siekierzycki@wp.pl

Przebywając nad morzem, można wypoczywać nie tylko na plaży, ale i na wodzie. Rej-
sy wędkarskie czy wycieczkowe pozwolą poczuć się osobom korzystającym z oferty firmy, 
jak prawdziwe wilki morskie. Wypożyczane łodzie mogą pływać nawet do 6 mil od brze-
gu. Ponadto w ramach oferty można zamówić łódź na wybrany przez siebie akwen, także 
nad jezioro. Łodzie wyposażone są w silniki spalinowe i/lub elektryczne oraz wiosła. Łodzie  
z silnikami większymi niż 10 KM wymagają od wypożyczającego odpowiednich uprawnień, 
jednak wypożyczalnia może zapewnić sternika z uprawnieniami. Łodzie są czteroosobowe. 
Dni i godziny otwarcia: 
od 1 sierpnia 2013r. Poszczególne typy łodzi będą wchodziły sukcesywnie do eksploatacji. 
Zamawianie łodzi odbywa się codziennie drogą elektroniczną lub telefonicznie w godzinach 
08:00-18:00.
Cennik:
 • łódź wiosłowo-motorowa, dł. 4,6 m, silnik benzynowy przyczepny 9,9 KM i/lub 
 elektryczny: 
 • 50 zł / 1 godz.,                                                                               
 • 200 zł / 1 os. (z jednym silnikiem), 
 • dodatkowo silnik elektryczny - 30 zł,                        
 • przyczepa podłodziowa - 50 zł/ 1 doba,                                                 
 • łódź wiosłowo-motorowo-żaglowa, dł. 4,0 m, silnik benzynowy 9,9 KM i/lub 
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ŁODZIE / JACHTY / ŻEGLARSTWO
 elektryczny: 
 • 50 zł / 1 godz.,                                                                               
 • 200 zł / 1 os. (z jednym silnikiem), 
 • dodatkowo silnik elektryczny - 30 z,                        
 • przyczepa podłodziowa - 50 zł/ 1 doba,                                                                                            
 • łódź motorowa otwarto-pokładowa, dł. 6,2 m, silnik benzynowy 70 KM    
 (uprawnienia motorowodne):
 • 100 zł / 1 godz.,                                                                     
 • 350 zł / 1 doba,                                             
 • dodatkowy silnik elektryczny lub spalinowy 9,9 KM - 50 zł,                                                                  
 • przyczepa podłodziowa - 50 zł/ 1 doba,                      
 • łódź motorowa kabinowa, dł. 7,0 m, silnik benzynowy 90 KM      
 (uprawnienia motorowodne): 
 • 150 zł / 1 godz.,                                                                       
 • 450 zł / 1 doba,                                              
 • dodatkowy silnik elektryczny lub spalinowy 9,9 KM - 50 zł,                                                                  
 • przyczepa podłodziowa - 50 zł / 1 doba.    
 • sternik z wypożyczalni - 50 zł / 1 godz.
 • pierwsze tankowanie wykonuje wypożyczalnia na koszt wypożyczającego, dalsze   
 tankowania wg instrukcji łodzi wykonuje wypożyczający.  
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ROWERY WODNE

KĘPICE i okolice

Wypożyczalnia Sprzętu Pływającego 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach
Jezioro Obłęskie
tel.: 59 857 68 70
e-mail: mgok@mgok.kepice.pl
www: mgok.kepice.pl

Okolice Kępic słyną przede wszystkim z rozległych lasów, jednak turyści nie muszą poprze-
stać na spacerach, ale mogą spędzić miło czas nad wodą, a konkretnie nad Jeziorem Obłę-
skim. Do dyspozycji mają sprzęt pływający, m.in. rowery wodne. 
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek - niedziela, w godzinach od 09:00- 21:00.
Cennik: 
 • rowery wodne- 10 zł/godz.

ROWY i okolice

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego Parking
ul. Rybacka koło mostu, 76-212 Rowy
tel.: 607 512 740
gregorle@onet.eu

Rowy są małą miejscowością nadmorską, co nie oznacza, że pobyt tam nie gwarantuje cie-
kawego spędzania czasu, zwłaszcza nad wodą. Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego ma do za-
oferowania m.in. rowery wodne, którymi można poruszać się po rzece Łupawie. Wszystkim, 
którzy skorzystają z oferty, firma gwarantuje bezpłatny parking na czas wypoczynku.
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela, w godzinach od 9:00 do 20:00. 
Cennik: 
 • wypożyczenie roweru wodnego: 20zł / 1 godz.,
 • parking: 2 zł/ 1 godz.* 
 (*parking bezpłatny dla wypożyczających sprzęt)
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SŁUPSK i okolice

Dolina Charlotty
Strzelinko 14, 76-200 Słupsk
tel.:  59 847 43 00
e-mail:  hotel@charlotta.pl
www: dolinacharlotty.pl

Pobyt w Dolinie Charlotty położonej w malowniczej okolicy gwarantuje wypoczynek i relaks, 
a szeroka oferta – udaną zabawę nad wodą. Osoby zainteresowane sportami i rekreacją 
wodną mogą skorzystać m.in. z wypożyczalni rowerów wodnych.
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela, w godzinach od 12:00 do 18:00
Cennik:
 •  wynajem roweru wodnego 20 PLN/60min. 
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WĘDKARSTWO

JAROSŁAWIEC i okolice

Wędkowanie Jarosławiec
Andrzej Lampkowski, Naćmierz 8a, 76-113 Postomino
tel.: 507 505 916, 59 8 109 790
e-mail: wedkowaniejaroslawiec@interia.pl
www: wedkowaniejaroslawiec.cba.pl

Firma zaprasza na całoroczne wyprawy wędkarskie na dorsza i inne ryby, organizowane 
na wodach powiatu sławieńskiego (woj. zachodniopomorskie): na rzece Wieprza, jeziorach 
Wicko i Kopań. Oferta stanowi alternatywę dla organizowanych typowo dorszowych wypraw 
morskich, choć Bałtyk jako łowisko również stanowi integralną część oferty. Siedziba firmy 
znajduje się we wsi Naćmierz położonej w odległości 3 km od Jarosławca, 16 km od Darłowa 
i 25 km od Ustki. Lokalizacja ta daje ogromne możliwości uprawiania wędkarstwa zarówno 
dla profesjonalnych wędkarzy jak i dla osób, które chciałyby spróbować wędkarskiej przy-
gody po raz pierwszy. Dostępne są: łódź motorowa do pływania na morzu i jeziorach, łódź 
motorowa używana na rzece i jeziorach, echosonda z GPS do szybkiego wyszukiwania ryb  
i napłynięć na pozycję, sprzęt wędkarski i akcesoria (wędki, kołowrotki, żyłki, przynęty 
etc.), kamizelki ratunkowe dla każdego członka załogi. 
Dni i godziny otwarcia:
ustalane telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.
Cennik: 
ceny uzależnione są od potrzeb i oczekiwań klientów.

Tara – rejsy, nurkowanie, wypożyczalnia sprzętu
tel.: 603 214 113, 59 8 413 393
e-mail: monikadek@op.pl

Firma dzięki szerokiej ofercie gwarantuje niezapomniane chwile 
spędzone nad morzem. Jedną z oferowanych usług jest węd-

karstwo morskie. Na łodzi organizowane są również wyprawy wędkarskie dla maksymalnie 
4 osób, co zwiększa komfort uczestników wyprawy. Za dodatkową opłatą dostępny jest 
również sprzęt wędkarski. 
Cennik: 
 • od 150 zł /1. os.,
 • możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego: od 15 zł.
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„Aqua-Pro” Gospodarstwo Rybackie 
Jezioro Wicko
Łukasz Szostak, ul. Broniewskiego 15 
74-300 Myślibórz
tel.: 514 775 568
e-mail: aqua-pro@wp.pl
www: jeziorowicko.pl

Jezioro Wicko to jedno z najpopularniejszych łowisk wśród wędkarzy na naszym obszarze. 
Obwód rybacki stanowią nie tylko jego wody, ale również dopływy jeziora nie stanowiące 
osobnych obwodów rybackich tj. rzeka Głównica łącząca jezioro z morzem od wypływu z je-
ziora do mostu drogowego przy wjeździe na poligon, rzeki Główniczka, Świdnik, Klasztorna 
oraz Marszewka. Możliwe jest zarówno wędkowanie z brzegu i z pomostu (przez całą dobę), 
jak i łodzi (w dzień) metodami: gruntowo-spławikową, spinningową, podlodową. Ponadto 
istnieje możliwość organizacji zawodów wędkarskich, które należy zgłaszać z miesięcznym 
wyprzedzeniem.
Cennik: 
 Zezwolenia na wędkowanie: 
 • zezwolenie roczne z łodzi, z brzegu i z lodu: 100zł, 
 • zezwolenie roczne z brzegu i z lodu: 80zł;
 • zezwolenie 30 dni z łodzi, z brzegu i z lodu: 40zł;
 • zezwolenie 7 dni z łodzi, z brzegu i z lodu: 30zł;
 • zezwolenie 3 dni z łodzi, z brzegu i z lodu: 25zł;
 • zezwolenie 1 dzień z łodzi, z brzegu i z lodu: 12zł.

SŁUPSK i okolice

Dolina Charlotty
Strzelinko 14, 76-200 Słupsk
tel.:  59 847 43 00, 696 503 298
e-mail:  hotel@charlotta.pl
www: dolinacharlotty.pl

Pobyt w Dolinie Charlotty położonej w malowniczej okolicy gwarantuje wypoczynek i relaks, 
a szeroka oferta – udaną zabawę nad wodą. Osoby zainteresowane sportami i rekreacją 
wodną mogą skorzystać m.in. z wędkarstwa nad 500-metrowym brzegiem rzeki Słupia 
słynącej z bogactwa ryb łososiowatych: troci, pstrąga, łososia i lipienia oraz specjalnymi 
łowiskami, gdzie bez trudu uda się złowić karpia pstrąga, jesiotra, szczupaka czy węgorza. 
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Instruktor będzie dla Państwa nieocenionym przewodnikiem po łowiskach.
Dni i godziny otwarcia: 
wstęp na łowisko: od 1 maja do 30 września po uprzednim zgłoszeniu pod numerem tele-
fonu 696 503 298
Cennik:
 • wstęp na łowisko 20 zł/os.
 • wypożyczenie sprzętu 30 zł/zestaw
 • dodatkowo pobierana jest opłata za kg złowionej ryby.

USTKA i okolice

Rejsy wędkarskie 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA m/y SEA ANGEL
Port Ustka
tel.: 739 25 25 25
e-mail: biuro@sea-angel.pl
www: sea-angel.pl

Dla osób, które chcą spróbować swoich sił na morzu i sprawdzić swoje umiejętności węd-
karskie przygotowano całoroczną ofertę wypraw wędkarskich na jachcie Sea Angel. Organi-
zowane są rejsy indywidualne i grupowe, zagraniczne, czarter łodzi, rejsy dla firm, eventy, 
szkolenia, integracje na morzu trwające od kilku godzin do nawet kilku dni. Podróżni mają 
zagwarantowany gorący posiłek oraz kawę, herbatę i wodę mineralną. Ponadto na łodzi 
znajduje się 14 miejsc noclegowych, przestronna messa i telewizor. Jacht może zabrać 
jednorazowo 17 osób, dla których przygotowano duże wygodne ławki i stojaki na wędki. 
Istnieje możliwość wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego. Łódź posiada najnowszy sprzęt na-
wigacyjny gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom rejsu. Osoby mieszkające poza Ustką 
mogą liczyć na pomoc w organizacji noclegu.
Dni i godziny otwarcia:
Usługi świadczone są przez cały rok każdego dnia tygodnia. Standardowy czas rejsu to 10, 
12 lub 15 godzin, jednak możliwe są wyprawy kilkudniowe. Wszystkie szczegóły ustalane są 
przy zgłoszeniu chęci odbycia rejsu.
Cennik:
 • 170 zł / 1 os. (10-godzinny rejs) 
 • czarter jachtu – 3 600 zł – szczegóły wyprawy do ustalenia
Cena obejmuje:
 • ubezpieczenie, 
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 • opłaconą licencję połowową, 
 • pobyt na łodzi wraz z wyżywieniem (w zależności od długości rejsu)
Ceny rejsów grupowych ustalane są przy zgłoszeniu.

Rejsy wędkarskie 
„STARFISH” Ustka, Armator Tadeusz Jakubowski
tel.: 888 540 612
e-mail: starfishustka@gmail.com
www: starfish.ustka.pl/

Wędkowanie na pełnym morzu pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności oraz na prze-
życie wspaniałej przygody. Wszystko to zapewnia STARFISH, którego oferta skierowana jest 
zarówno do doświadczonych uczestników wypraw, jak i do początkujących wędkarzy. Rejsy 
trwają od 8 do 20 godzin – w zależności od oczekiwań klientów. W jednej wyprawie uczest-
niczyć może maksymalnie 12 osób. W razie potrzeby właściciel wypożycza sprzęt wędkar-
ski, a także pomaga w znalezieniu zakwaterowania na terenie Ustki. Jednostka STARFISH 
zaopatrzona jest w nowoczesny sprzęt nawigacyjny, co gwarantuje pasażerom bezpieczeń-
stwo. Na stronie firmy znajdą oni terminarz, prognozę pogody, a nawet przepisy na dania  
z dorsza. 
Dni i godziny otwarcia:
na stronie www znajduje się terminarz; zabukowanie rejsu poprzez kontakt z właścicie-
lem.
Cennik:
indywidualne ustalenia z właścicielem, zniżki dla stałych klientów, wymagana zaliczka od 
osób, które płyną po raz pierwszy – zgodnie z ustaleniami z właścicielem.

Rejsy wędkarskie „Czarny Kormoran” 
Łódź Rybacka „UST-124” Jerzy Stawikowski, 
port zachodni w Ustce
tel.: rezerwacja - 502 663 621, 
szyper - 501 055 679
e-mail: czarny.kormoran@interia.pl
www: wedkarstwo.ustka.pl
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Dla amatorów wędkowania na morzu i nie tylko nie lada atrakcyjną będzie odbycie 8-go-
dzinnego lub dłuższego rejsu po Bałtyku albo nocnego połowu węgorza na 14-metrowej 
łodzi rybackiej „Czarny Kormoran”. Oferta przeznaczona jest zarówno dla klientów indywi-
dualnych, jak i grup zorganizowanych do 16 osób. „Czarny Kormoran” przystosowany jest 
do połowów wędkarskich, posiada pełne wyposażenie nawigacyjne i elektroniczny sprzęt do 
lokalizacji ławic, pasy bezpieczeństwa, a także kamerę podwodną. Na jednostce znajduje 
się 12 miejsc noclegowych oraz TV i DVD. Właściciel zapewnia napoje i wyżywienie. Dla 
osób niewprawionych w wędkowaniu przewidziano szkolenie. W okresie jesiennym istnieje 
możliwość zorganizowania wyprawy dla zainteresowanych na połów łososia i troci metodą 
trollingu.
Dni i godziny otwarcia: 
usługi świadczone są przez cały rok. Czas trwania rejsu to 8 – 12 godzin. Jednostka jedno-
razowo zabiera do 16 osób, co daje duży komfort łowienia.
Cennik:
 • 120 zł / 1 os. (8 godzin),
 • 150 zł/ 1 os. (10 godzin),
 • 180 zł / 1 os. (12 godz.),
 • sprzęt wędkarski – 20zł
Zniżki dla grup 16-osobowych! W wypadku przedłużenia rejsu (do dwóch dni – na Born-
holm) – cena do uzgodnienia. Poza sezonem letnim możliwość zakwaterowania.
Cena obejmuje:
 • specjał firmy podawany już na początku, kawa, herbata, zimne napoje oraz 2 po  
 siłki dzienne,
 • pełne ubezpieczenie, 
 • profesjonalne szkolenie dla początkujących wędkarzy,
 • licencja połowowa, 
 • złowione ryby są na bieżąco patroszone przez członka załogi.

SUNSTAR Wyprawy Morskie
tel.: 602 478 606
gg: 274716
e-mail: biuro@wyprawymorskie.pl
www: wyprawymorskie.pl 

Wyprawa w morze to niezwykła przygoda, jaką proponuje firma SUNSTAR. Z bogatej oferty 
mogą skorzystać zarówno zapaleni wędkarze, jak i osoby pragnące jedynie wypoczynku na 
falach. Wyprawy na dorsza odbywają się przez cały rok. Jednocześnie na łódź zabieranych 
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jest od 12 do 18 osób. Czas rejsu to od 10 do 12 godzin, choć istnieje możliwość przedłu-
żenia go. Łódź dostosowano do wypraw wędkarskich – jest przestronna i wyposażono ją  
w nowoczesny sprzęt nawigacyjny zapewniający bezpieczeństwo. Uczestnicy wyprawy za-
pewnione mają napoje oraz śniadanie  i obiad. Zbiórka ma miejsce w kanale węglowym  
w Ustce (dojazd ul. Westerplatte do samego końca). Na 15 minut przed planowanym wy-
płynięciem wszyscy chętni muszą znaleźć się w ustalonym miejscu! Konieczne jest zabra-
nie ze sobą dowodu lub paszportu. Wszelkie szczegóły ustalane są podczas potwierdzenia 
rezerwacji (24/48h przed wypłynięciem). W ofercie firmy są także rejsy wycieczkowe oraz 
czarterowe.
Cennik: 
 • od 100zł / 1 os., ceny ustalane są przy uzgadnianiu warunków wyprawy,
 • wypożyczenie sprzętu wędkarskiego – 20 zł,
Cena obejmuje:
 • licencję połowową na morze,
 • ubezpieczenie pełnomorskie,
 • profesjonalną obsługę i pomoc techniczną,
 • patroszenie złowionych ryb przez uczestników wyprawy,
 • śniadanie na burcie, ciepły posiłek/obiad,
 • napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną (bez limitu).

Rejsy wędkarskie – Amelia
tel.: 59 814 74 44, 604 534 771, 502 175 624
e-mail: info@wedkarstwo-morskie.com
www: wedkarstwo-morskie.com

Wędkarstwo morskie zdobywa coraz większą popularność zarówno wśród doświadczonych 
wędkarzy, jak i osób pragnących po prostu przeżyć przygodę na morzu. Dla obu grup skie-
rowana jest oferta wypłynięcia na Bałtyk na jachcie Amelia, który został dostosowany do po-
trzeb podróżnych w oparciu o doświadczenia zdobywane przez właściciela przez lata wypraw 
z wędkarzami. Na pokład może wejść jednorazowo 12 uczestników wyprawy. Proponowane 
są różne długości rejsów – od 9 do 24 godzin. Na pokładzie znajduje się sprzęt wędkarski 
oraz serwowane są ciepłe napoje. Właściciele proponują również nocleg w swoim obiekcie.
Dni i godziny otwarcia: 
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rejsy organizowane są codziennie. Rozpoczynają się o 5:00 lub według uzgodnień z uczest-
nikami wyprawy. 
Cennik: 
 • 170zł / 1 os. (10-godzinny rejs)
 • 15zł / 1 os – każda kolejna godzina
 • poza weekendami proponowane są zniżki – wysokość rabatu do uzgodnienia   
 z właścicielem
 • sprzęt wędkarski – 0zł
 • kawa, herbata – 0zł.

Rejsy wędkarskie – m/s Alunia
port zachodni – węglowy (miejsce postoju jed-
nostki)
tel.: 605 675 993, 667 216 871
e-mail: alcyb14@wp.pl
www: rejsy-alunia.com

Morska wyprawa wędkarska z doświadczoną załogą na pewno dostarczy wielu niezapomnia-
nych przeżyć. Uczestnicy podczas 9 – godzinnego (lub dłuższego) rejsu mogą łowić dorsze, 
a także śledzie i belonę oraz troć w okresie ich występowania. Istnieje możliwość wypoży-
czenia sprzętu wędkarskiego. Załoga oraz właściciel, zapalony wędkarz, służą radą w spra-
wach związanych z techniką łowienia na morzu, a także pomocą przy oprawianiu ryb. Sam 
jacht został przystosowany do podobnych wypraw na podstawie uwag uczestników rejsów. 
Jednocześnie może zabrać do 14 osób. Na łódź zostały wydane wszelkie pozwolenia i certyfi-
katy świadczące o bezpieczeństwie na jednostce. Uczestnikom rejsu zapewnia się śniadanie, 
kawę, herbatę oraz  gorący posiłek w porze obiadowej. Przed wyprawą można skorzystać  
z praktycznych porad dotyczących stroju czy zachowania na morzu ze strony właściciela, 
które znajdują się również na stronie www. Łódź jest też wynajmowana ekipom nurkującym. 
Dni i godziny otwarcia: 
rejsy trwają 9 godzin, ale można je przedłużyć.
Cennik:
ceny ustalane są przy zgłoszeniu.
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SŁUPSK i okolice

Park wodny Redzikowo
Redzikowo 16 b, 76-200 Słupsk
tel.: 59 841 25 51, 59 841 25 55, 
883 355 130
e-mail: info@parkwodnyredzikowo.pl
www: parkwodnyredzikowo.pl

Alternatywą dla chłodnego nieraz morza jest park wodny, gdzie każdy może spędzić dzień 
na zabawie w wodzie niezależnie od pogody. Obiekt posiada: 
 • basen sportowy pełnowymiarowy o długości 25 i szerokości 12,5 m, o głębokości od 
1,40 do 1,80 m, z 6-cioma torami. Jest przystosowany do organizowania zawodów i turnie-
jów pływackich, posiada elektroniczną tablicę wyników i widownię na 130 osób,
 • basen rekreacyjny o głębokości od 0,80 do 1,2 m. To strefa przeznaczona szczegól-
nie dla dzieci i osób bez umiejętności pływania, wyposażony w służące do relaksu gejzery  
i leżanki z hydromasażem,
 • basen zewnętrzny o głębokości 1,35 m, średnicy 10,00 m, połączony z częścią re-
kreacyjną krytej pływalni - kanałem przepływowym, który dzięki systemowi podświetleń 
szczególnie pięknie wygląda nocą,
 • rwącą rzekę przeznaczoną dla osób umiejących pływać, na której napotyka się wiry 
i porywy fal wodnych przypominające prądy rzek górskich,
 • bicze wodne, czyli krany (rury), z których pod zróżnicowanym ciśnieniem i rozpro-
szonym strumieniem wylewana jest woda,
 • gejzery do masażu gorącą wodą wyrzucaną pod dużym ciśnieniem,
 • leżanki do masażu wodnego bąbelkami powietrza,
 • wodny plac zabaw, a więc strefę dla najmłodszych dzieci ze zjeżdżalnią SŁONIK, 
ślizgawką i brodzikiem,
 • jacuzzi zlokalizowane w centralnym punkcie rwącej rzeki, na wyspie skalnej,
 • zjeżdżalnię rurową wychodzącą na zewnątrz obiektu o długości 70 m, gdzie system 
sygnalizacji świetlnej steruje ruchem korzystających z niej osób.
Amatorzy wodnej rekreacji mogą zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt w działającym tam 
sklepie. Ponadto w parku można skorzystać z boiska przystosowanego do różnych gier ze-
społowych, kręgielni i odnowy biologicznej.
Dni i godziny otwarcia: 
 • poniedziałek – piątek, w godzinach 7:00-22:00
 • weekendy, święta - w godzinach 8:00-22:00
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Cennik:
 • bilet normalny: 16 zł
 • bilet ulgowy: 13 zł
 • bilet normalny grupowy: 13 zł
 • bilet ulgowy grupowy: 11 zł
 • bilet rodzinny: 11 zł

Dolina Charlotty
Strzelinko 14, 76-200 Słupsk
tel.:  59 847 43 75
e-mail:  spa@charlotta.pl
www: dolinacharlotty.pl

Pobyt w Dolinie Charlotty położonej w malowniczej okolicy gwarantuje wypoczynek i relaks, 
a szeroka oferta – udaną zabawę nad wodą. Osoby zainteresowane sportami i rekreacją 
wodną mogą skorzystać m.in. ze SPA Charlotta, które dysponuje basenem, brodzikiem dla 
dzieci, jacuzzi, sauną suchą, sauną parową, sauną błotną, sanarium i sauną aromaterapii,  
a także 9 gabinetami masażu i kosmetycznymi oferującymi zabiegi oparte na naturalnej linii 
kosmetyków.
Dni i godziny otwarcia: 
basen cały tydzień w godzinach 7.00 - 21.00
sauny: poniedziałek – piątek, w godzinach od 16.00  do 21.00, sobota - niedziela: 9.00 - 
21.00
Cennik:
Basen:                                                            
 • wejście jednorazowe - 90 min obejmujące korzystanie z basenu i saun: 
  9:00 - 16:00 - 25 zł                                                   
  16:00 – 21:00 - 30 zł                                                      
  weekendy - 30 zł                                                            
  dzieci do lat 12 - 12,50 zł                                            
 • karnet miesięczny: 200 zł/nieograniczone korzystanie z basenu i świata saun,                                  
 • karnet kwartalny: 500 zł/nieograniczone korzystanie z basenu i świata saun.                                                                                                          
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USTKA i okolice

Hotel Lubicz
ul. Grunwaldzka 14, 76-270 Ustka
tel.: 59 815 44 09
e-mail: spa@hotel-lubicz.pl
www: hotel-lubicz.pl

Spragnieni relaksu mogą skorzystać z  basenu rekreacyjnego hotelu oraz znajdujących 
się tam jacuzzi, biczy wodnych czy masażu strumieniowego. Niewielka głębokość basenu 
umożliwia korzystanie z niego również dzieciom, a temperatura wody sprawia, że kąpiel  
w basenie jest o wiele przyjemniejsza niż w morzu i można ją połączyć z przebywaniem  
w łaźni parowej, saunie suchej i nowoczesnej kabinie podczerwieni. Istnieje również moż-
liwość skorzystania z łaźni błotnej. Na basenie obowiązują czepki, a odwiedzający proszeni 
są o przyniesienie własnych ręczników i obuwia.
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela w godzinach od 9:00 do 21:00.
Cennik:
 • 25 zł/ 1,5 godz.
 • 5 wejść - 100zł,
 • karnet miesięczny - 200 zł                              
 • dzieci do lat trzech - wejście gratis.
 • dzieci do lat dziesięciu - 15 zł. 

Hotel  Royal Baltic 4* Luxury Boutique  
ul. Wczasowa 26, 76-270 Ustka
tel.: 607 107 855, 59 8147735, 59 8155260
e-mail: recepcja@royal-baltic.pl
www: royal-baltic.pl
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Hotel gwarantuje relaks w strefie SPA, gdzie znajduje się basen, jacuzzi, sauna sucha  
z koloroterapią, biosauna z aromaterapią i łaźnia parowa. 
Dni i godziny otwarcia: 
 • basen, jacuzzi: poniedziałek – niedziela w godzinach od 10:00 do 22:00,
 • biosauna: poniedziałek – piątek w godzinach od 12:00 do 16:00, sobota –    
 niedziela w godzinach od 10:00 do 14:00,
 • sauna sucha: poniedziałek – piątek w godzinach 16:00 – 21:30, sobota – niedziela  
 w godzinach od 14:00 do 21:30,
 • łaźnia parowa: poniedziałek – niedziela w godzinach 16:00 – 21:30.
Cennik:
 • 35 zł – wejście dla osoby dorosłej z dzieckiem do 9 roku życia z wypożyczeniem   
 ręcznika,
 • 30 zł -  wejście dla osoby dorosłej z dzieckiem do 9 roku życia bez wypożyczenia   
 ręcznika,
 • 20 zł – wejście dla dziecka do lat 9 z wypożyczeniem ręcznika,
 • 15 zł – wejście dla dziecka do lat 9 bez wypożyczenia ręcznika,
 • 100 zł / 1 godz. – włączenie sauny poza wymienionymi godzinami.
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JAROSŁAWIEC i okolice

FHU Radosław Sowiński
ul. Nadmorska 1, 76-107 Jarosławiec
tel.: 609 099 590
e-mail: rafaradek@wp.pl

Osobom, które chcą urozmaicić czas spędzony na plaży w Jarosławcu, firma oferuje wypo-
życzenie skuterów wodnych, a także przejażdżki łodzią motorową i bananem. Baza znajduje 
się przy drugim zejściu na plażę i jest czynna codziennie od rana do wieczora. 
Dni i godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela, w godzinach 9:00-20:00.
Cennik: 
 • przejażdżka bananem – od 15 zł
 • rejsy skuterem – 120zł/15 min.

Tara – rejsy, nurkowanie, 
wypożyczalnia sprzętu
tel.: 603 214 113, 59 8 413 393
e-mail: monikadek@op.pl

Firma dzięki szerokiej ofercie gwarantuje niezapomniane chwile spędzone nad morzem. Dla 
wymagających i żadnych przygód turystów proponuje:
 • nurkowanie  - które ze względu na swoją specyfikę jest dość rzadką atrakcją nad  
 morzem, dlatego firma oferuje nie tylko sprzęt, ale i własne wyprawy, szkolenie,   
 kursy, jak i obecność instruktora podczas nurkowania. 
Cennik: 
 • intro z instruktorem: 200 zł / godz.,
 • wypożyczenie sprzętu dla osób z uprawnieniami: 150 zł / doba,
 • nurkowanie na wraki, bursztyn: od 150 zł / 1 os.
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 • safari nurkowe - wyprawa całodniowa: od 250 zł / 1 os.
 • Instruktor  -przewodnik + 50 zł
 • fotografia podwodna + 50 zł
 • zajęcia dla min. 10-osobowych  grup  wstępne na basenie lub plaży + zdjęcia: 100  
 zł /1 os. (oferta skierowana głównie dla dzieci).

 • narciarstwo wodne - to kolejna rzadko spotykana atrakcja nad naszym morzem.  
W wypożyczalni znajdziemy - narty wodne, deski, skuter, a także otrzymamy możliwość 
przejażdżki na nich. Cena usługi uzgadniania jest z wynajmującym.

SMOŁDZINO i okolice

SurfCamp Gardno
Gardno, 76-213 Retowo
tel.: 601 655 189, 609 485 199
e-mail: surfcamp-gardno@wp.pl
www: surfcamp-gardno.pl

Skorzystanie z oferty gwarantuje poznanie wszystkich atrakcji terenu położonego w Słowiń-
skim Parku Narodowym i aktywne spędzenie czasu z dala od zgiełku nadmorskich miejsco-
wości. Sam camping znajduje się nad jeziorem Gardno i posiada wyposażone przyczepy,  
a na jego terenie znajduje się w pełni zagospodarowanie pole namiotowe. Firma proponuje 
kompleksowe usługi związane np. ze sportami wodnymi w tym z windsurfingiem i kitesur-
fingiem.
 • Windsurfing
oferta skierowana jest zarówno do osób, które już uprawiają windsurfing, jak i do zupełnych 
nowicjuszy. Na jeziorze Gardno, które jest idealne do pływania na desce, świadczone są 
usługi wynajmu sprzętu oraz szkoleń dla indywidualnych klientów i grup.
 Cennik:
szkolenia indywidualne:
 • szkolenie windsurfingowe   1 osoba/1 godz. -   77 zł
 • szkolenie windsurfingowe   2 osoby/1 godz. – 120 zł
 • szkolenie windsurfingowe   3 osoby/1 godz. – 150 zł
 • szkolenie windsurfingowe   4 osoby/1 godz. – 180 zł
Cena zawiera: opiekę instruktora, deskę windsurfingową dla każdego uczestnika szkolenia, 
piankę, asekurację z łodzi, kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową. Nie zapewnia się butów 
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do pływania (konieczne ze względu na małże).
szkolenia dla grup:
 • do  50 osobogodzin   -   35 zł/osoba/godz.
 • do  100 osobogodzin   -   30 zł/osoba/godz.
 • do  150 osobogodzin   -   25 zł/osoba/godz.
 powyżej 150 osobogodzin   -   20 zł/osoba/godz.
Cena zawiera: opiekę instruktora (1 instruktor na 5 osób), kompletny sprzęt windsurfingo-
wy dla każdego uczestnika szkolenia, piankę, kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową, ase-
kurację z łodzi.
wypożyczalnia:
 • deska windsurfingowa z pędnikiem: 30 zł/1 godz.  – 100 zł/dzień
 • deska windsurfingowa: 20 zł/1 godz.  -   70 zł/dzień
 • pędnik: 20 zł/1 godz.  -   70 zł/dzień
 
 • pianka: 7 zł/1godz.  -   20 zł/dzień
 • trapez: 5 zł/1 godz. -   15 zł/dzień

 • Kurs kitesurfingu
ten coraz bardziej popularny sport uprawiany jest zarówno nad morzem, jak i jeziorami. 
SurfCamp do połowy lipca prowadzi swoją bazę na zachodniej plaży w Ustce, a po tej dacie 
– na jeziorze Gardno, które ze względu na małą głębokość i stabilne wiatry, jest doskonałym 
miejscem na naukę kitesurfingu. Kurs podzielony jest na różne stopnie: dla początkujących, 
średnio zaawansowanych i zaawansowanych. 
Cennik:
 • każdy etap kursu (4 godz.): 400 zł
 • cena za wszystkie etapy: 1200 zł
 • jedna godzina nauki: 120 zł
Cena zawiera: opiekę instruktora, latawiec z deską, piankę, kask.

 • Pakiety promocyjne
Dostępne są również pakiety promocyjne zawierające przyczepę kempingową, spływ kaja-
kowy, naukę pływania na desce windsurfingowej. Ich ceny rozpoczynają się już od 399zł.
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Wydawca: 
SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

ul. Marynarki Polskiej 30, 76-270 Ustka,
tel.: +48 59 814 44 59, www.sgr.org.pl, e-mail: biuro@sgr.org.pl

Wydanie drugie.


