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DĄBKI/DARŁOWO/SARBINOWO 

Atrakcje: Kołobrzeg, Zieleniewo, Ustronie Morskie, Woliński PN 

  
ilosc dni: 4-6 

grupa wiekowa: 

- szkoła podstawowa 

- gimnazjum 

- szkoła średnia 

 

PROGRAM ŚWIADCZENIA 

1. SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY - wycieczka do unikatowego w 

skali europejskiej nadmorskiego obszaru piaszczystej Mierzei 

Łebskiej z wędrującymi wydmami, zwanymi białymi górami, o 

wysokościach dochodzących do 40 m - skansen Muzeum Wsi 

Słowińskiej w Klukach 

2. KOŁOBRZEG - całodniowa wycieczka - zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem, m. in. portu i molo - Muzeum Oręża Polskiego - rejs 

statkiem po Bałtyku 

3. ZIELENIEWO - wizyta we wiosce indiańskiej - piracka przygoda 

lub zajęcia sportowe w nowoczesnym Parku Wodnym 

4. DARŁOWO - wycieczka autokarowa - zamek książąt pomorskich, 

rynek z ratuszem i fontanną, fragmenty dawnych murów obronnych z 

Wysoką Bramą, kościół farny z grobem księcia pomorskiego Eryka I, 

kościół św. Gertrudy - kąpiele i zabawy sportowe w Parku Wodnym 

„Jan” 

5. USTRONIE MORSKIE - zapoznanie z historią wypieku chleba w 

piecu chlebowym, własnoręczny wyrób i wypiek wraz z konsumpcją 

w Skansenie Chleba, Dobrzyca - spacer z przewodnikiem przez 

piękny kompleks ogrodów tematycznych Hortulus: ogród japoński, 

francuski, śródziemnomorski, kamienny, skalny, wodny, ziołowy i 

warzywny. Na terenie ogrodów znajdują się również: grota, jaskinia, 

platforma widokowa oraz liczne elementy małej architektury: mosty, 

pergole, trejaże, fontanny i rzeźby. 

https://www.ckit-galaktyka.pl/s2
https://www.ckit-galaktyka.pl/s3


6. WOLIŃSKI PARK NARODOWY - wycieczka - Zagroda 

Pokazowa Żubrów, wzgórze Gosań - najwyższe wzniesienie 

polskiego wybrzeża, MIĘDZYZDROJE - molo, Promenada Gwiazd, 

Gabinet Figur Woskowych, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego 

Parku Narodowego, ŚWINOUJŚCIE - Muzeum Rybołówstwa 

Morskiego (piranie, sumy rekinie, żółwie), sala Wikingów i wystawa 

szkła artystycznego w Forcie Anioła - jednym z czterech fortów 

niegdysiejszej pruskiej Twierdzy Świnoujście, TRZĘSACZ - ruiny 

średniowiecznego kościoła nad urwiskiem. 

  

UWAGA: Powyższy program imprezy jest propozycją Biura Podróży 

Galaktyka Travel, który może zostać zmieniony na życzenie klienta. 

CENA ZAWIERA: 
 

- realizację programu imprezy 

- transport autokarem 

- wyżywienie według wybranego wariantu 

-  zakwaterowanie 

- obsługę pilota 

- opiekę licencjonowanego przewodnika 

- opiekę pedagogiczną 

- ubezpieczenie  NNW 

- bilety wstępu 

 

 


