
  
  

 
  
   
   





 
 
   
   
 







  





  




// 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


