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Impreza Turystyczna numer 51 / 2020 

POMORZE ŚRODKOWE 
 Sarbinowo, Ko łobrzeg, Koszalin, 

Darłowo, Gąski, Dobrzyca, Jez. Jamno ,…  

 

 
 

   5-12 lipca 2020r. – 8 dni 
 

 

 

Niedziela 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), po zgłoszeniu: godz. 7.15  
z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.40 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd na trasie, Poznań, 
Połczyn Zdrój, Koszalin na miejsce zakwaterowania OW „Zielony Raj” w Mielnie, 
obiadokolacja, czas na aklimatyzację.  

Poniedziałek  
Zwiedzanie na trasie: Sarbinowo - (chata rybacka 1804r., promenada), Mielno (Pomnik 
Morsa, Grodzisko Słowiańskie, Pomnik Jelenia) – Unieście – Kanał Jamieński (Jezioro 
Jamno – rejs statkiem). 

Wtorek  

Zwiedzanie miejscowości: Gąski - Latarnia Morska* i Dobrzyca zwiedzanie Ogrodów 
Tematycznych Hortulus* oraz Ogrodów Hortulus Spectabilis* (labirynt i wieża). 

Środa 
Przejazd do Kołobrzegu zwiedzanie: Muzeum Oręża Polskiego*, Bazylika Mariacka, 
Ratusz, Baszta Prochowa, Reduta Morast, Latarnia Morska, Fort Ujście, Bulwar 
Szymańskiego, molo, pomnik Zaślubin Polski z Morzem, rejs statkiem po Morzu 
Bałtyckim.  

Czwartek 
Przejazd i zwiedzanie miejscowości: Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich* z wieżą, 
Wysoka Brama, Pomnik Rybaka, Kościół Mariacki, Ratusz, mury obronne starego 
miasta, latarnia morska, Darłówko – rozsuwany most, falochron wschodni, latarnia 
morska, deptak. 
Piątek 
Przejazd do Koszalina zwiedzanie: Muzeum Koszalina* (działy: historii miasta 
i Pomorza, etnografii, archeologii), Pałac Ślubów, Katedra Niepokalanego Poczęcia 
NMP z XIV w., mury miejskie, Góra Chełmska 136 m (kościół pocysterski, 
Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej, różaniec z głazów, wieża widokowa).  

Sobota 
Dzień wypoczynkowy – czyli plażowanie nad Bałtykiem.  

Niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną tą samą trasą co przyjazd, na trasie 
przerwa na posiłek we własnym zakresie.  
Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00   

               
 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia:  

• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• 7 noclegów w OW „Zielony Raj”  (pok. 2-3-4 os. wc, łazienki, TV, WiFi),  

• 7- śniadań (bufet szwedzki) i 7 – obiadokolacji,   

• wieczór integracyjny grillowy przy muzyce,  

• opłata klimatyczna, 

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• 5 wycieczek fakultatywnych !,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 000 zł,  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek fakultatywnych, 
*dodatkowo na wstępy ok. N - 120 zł, U - 110 zł, U (do 18 lat) – 100 zł oraz rejsu statkiem po Morzu 

Bałtyckim i Jeziorze Jamno (50 zł).   

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 
 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

 konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Mielno”  
Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie 

ze względu na organizacje wejść do zwiedzanych obiektów.  
 

 

Ośrodek – Willa „Zielony Raj”, to nowoczesny obiekt, położony w atrakcyjnej miejscowości 

wypoczynkowej Mielnie – Unieściu, zaledwie 100 m od morza i 100 m od jeziora co sprawia, 
że stanowi wspaniałe miejsce do wypoczynku przez cały rok. Pokoje 2-,3-,4-osobowe posiadają 
łazienkę, TV, czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy - koc, wiatrochron. Większość pokoi na I i II piętrze 
posiada słoneczne balkony z krzesełkami i stolikami. Wyżywienie realizowane jest w sąsiednim 
obiekcie (80 m), gdzie śniadania w formie stołu szwedzkiego serwowane są w godz. 8.00-10.00, 
zaś obiadokolacje podawane są do stolika w godz. 16.00 - 18.00. 

MIELNO – jest miejscowością turystyczną w północno-zachodniej Polsce, na obszarze powiatu 

koszalińskiego. Jest siedzibą gminy. Sąsiaduje z bezpośrednio z Unieściem i stanowi jeden 
z popularniejszych kompleksów wypoczynkowo - rekreacyjnych nad naszym wybrzeżem Morza 
Bałtyckiego. Zaś gmina usytuowana jest w środkowej części wybrzeża Morza Bałtyckiego na 
pobrzeżu Słowińskim,  6 km na północ od Koszalina. Na północy jej granicę  tworzy brzeg Morza 
Bałtyckiego -  długość 25 km. Miejscowości sąsiadujące z Mielnem to: Mielenko 3 km, Chłopy 
5 km, Sarbinowo 7 km, Gąski 10 km. Zwarta zabudowa pomiędzy Mielnem i Unieściem 
spowodowała, że te dwie miejscowości połączyły się w jeden kompleks wypoczynkowo-
rekreacyjnych polskiego wybrzeża. 
 

 Koszt wyjazdu Koszt wyjazdu z rabatem 
(czł. PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  

osoby dorosłe 1 515 zł 1 475 zł 
dzieci do 9 lat 1 295 zł 1 255 zł 


