
 LUKSUSOWY DOMEK W DZIEMIANACH 
stoi na hektarowej polanie, na skraju lasu z prze-
pięknym widokiem na jezioro. Całe wnętrze wyko-
nane jest z drewna. Domek dedykowany jest na 
wypoczynek dla maksymalnie 4 osób.

to miejsce, gdzie każdy turysta zainte-
resowany kaszubską przyrodą może 
skorzystać z edukacji przyrodniczej,  
a przy okazji zanocować w pięknym 

domu urządzonym w starym kaszubskim stylu, w otoczeniu żywej 
natury. Na terenie obiektu znajdują się tablice informacyjne opisujące 
m.in. procesy powstawania torfowisk czy charakterystykę roślin. Dla 
miłośników wodnego życia nad stawami powstały liczne pomosty, 
dzięki którym można zaobserwować wodny proces życia przeróżnych 
stworzeń. Na Uroczysku znajduje się również wiata edukacyjna z moż-
liwością grillowania, zarybiony staw i mnóstwo otwartej przestrzeni. 

 KASZUBSKIE UROCZYSKO5

10  BAZUNY HOTEL*** & SPA 
oferuje gościom pobyt w strefie 
wellness składającej się z wygod-
nych leżanek, sauny suchej, łaźni 
parowej oraz jacuzzi. Największym 
atutem obiektu jest doskonale 

wyposażone SPA, które oferuje wachlarz zabiegów dla kobiet i męż-
czyzn, także z wykorzystaniem składników zaczerpniętych z kaszub-
skiej natury, takich jak kaszubska truskawka czy żurawina. Pakiety SPA 
w Hotelu Bazuny stworzono w oparciu o naturalne kosmetyki, które  
w połączeniu z dotykiem terapeutek pozwalają osiągnąć stan har-
monii. W hotelu znajduje się wyśmienita restauracja, kręgielnia, klub 
nocny i sala konferencyjna.

 Kościerzyna, ul. Kościuszki 17, tel. 58 680 21 00,  
www.hotelbazuny.pl
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AGROTURYSTYKA W SIODLE 
to miejsce, w którym właścicielka gospodar-
stwa prowadzi hodowlę koni i chętnie dzieli się 
z innymi swoją pasją i wiedzą, a jej specjalizacją 
jest nauka jazdy konnej dla dzieci i dorosłych 
oraz hipoterapia. Zajęcia jeździeckie odbywa-
ją się pod okiem dyplomowanego instruktora 
jazdy konnej. Goście mogą tutaj kupić swojskie 

masło, wyśmienite wyroby z mleka koziego i smaczne naturalne sery 
krowie. Właścicielka gospodarstwa oferuje nocleg w swoim domu 
rodzinnym. 

Nowy Klincz, ul. Gościnna 9, tel. 505 580 608

6

20AGROTURYSTYKA  
,,POD BOCIANAMI”  

1

otoczona jest mnóstwem zie-
lonej przestrzeni, na której 
znajdują się: dwa place zabaw, 
miejsce do gry w koszyków-
kę, boisko z bramkami do gry  

w piłkę nożną, boisko do gry w siatkówkę, zadaszona altana  
z miejscem na grill oraz zadaszona i zamknięta altana wraz z grillem  
i kominkiem wewnątrz. Z każdego pokoju podziwiać można bocianie 
gniazdo oraz wspaniałe życie tych pięknych ptaków. 

Grabowska Huta, ul. Gdyńska 105, tel. 58 687 01 14,  888 257 433,  
www.agropodbocianami.pl

AGROTURYSTYKA „U MIECIA”  
to tradycyjne gospodarstwo rolne 
położone na skraju malowniczej wsi. 
Przepiękny przydomowy ogród jest 
miejscem wypoczynku i relaksu,  
a jego właściciele wielokrotnie zostali 
wyróżnieni np. w kategorii najpięk-

niejszej zagrody na Pomorzu. Na miłośników wędkowania na terenie 
gospodarstwa czeka zarybiony staw oraz jezioro. Gospodyni przy-
gotowuje pyszne dania kuchni polskiej i kaszubskiej. Dla chętnych 
istnieje możliwość udziału w polowaniu lub obserwacji zwierząt  
z ambony, gdyż właściciel jest wprawionym myśliwym. 

2

Stary Barkoczyn 24, tel.58 686 16 95, 505 199 974

 KASZUBSKIE STOWARZYSZENIE  
AGROTURYSTYCZNE 

,,KOŚCIERSKA CHATA” 

3

oferuje całoroczny wypoczynek w gospo-
darstwach rolnych, kwaterach prywat-
nych, pokojach gościnnych, mieszkaniach 

wakacyjnych, domkach letniskowych w zrzeszonych obiektach. 
Właścicieli cechuje serdeczność i gościnność, a każda agrotury-
styka ponadto oferuje różnego rodzaju atrakcje takie jak: ogniska  
z legendami ludowymi, pieczenie prosiaka, bigos myśliwski, kuch-
nię regionalną, łowienie ryb, zbieranie runa leśnego, zwiedzanie 
okolicy, sprzęt pływający. Prezesem stowarzyszenia jest pani Halina  
Rogińska, dzięki której Żurawina z Kaszub ucierana na surowo zosta-
ła wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Kaliska Kościerskie, ul. Żurawinowa 3,  

tel. 58 686 71 56, 505 547 118 , www.na-kaszuby.pl

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
“ZIELONY KOT”

oferuje pobyt w starym domu z lat 50-tych, po gruntownej przebu-
dowie i modernizacji. Charakter wiejskiego domu, jak również ciepłą 
i przytulną atmosferę dawnego domostwa przypominają odkryte stare 
cegły, drewniane drzwi i jasna kuchnia. Przed gospodarstwem rozpo-
ściera się piękna łąka, na której końcu płynie rzeka Wda. Gospodarze 
prowadzą na miejscu warsztaty ceramiczne, warsztaty szycia misiów 
oraz animację teatralną.

4

 Lipusz, ul. Derdowskiego 4, tel. 506 505 503,  605 04 55 44,  
www.zielonykot.net

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY 
„PÓŁWYSEP LIPA” 
oferuje całoroczne domki drewniane, 
pole campingowe biwakowe oraz przy-

stań jachtową. Na terenie Półwyspu Lipa znajduje się restauracja, 
sauna fińska, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, piaszczysta plaża z po-
mostami i wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz infrastruktura spor-
towa. Gospodarze zapewniają bogaty program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych, weekendy tematyczne oraz wiele innych atrakcji takich 
jak jazda konna, zjazd tyrolski  paintball czy strzelnica. Dbając o kom-
fort wypoczynku i bezpieczeństwo teren kompleksu jest ogrodzony  
i monitorowany, a każdy Gość posiada kartę wjazdową.

Lipa 2, tel. 605 44 66 55, www.polwyseplipa.pl
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13 KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY 
„LARGO LAKE RESORT”
posiada całoroczną rozbudowaną bazę noclego-
wą i gastronomiczną. W krytej strzechą Karczmie  
z tarasem i pięknym widokiem na jezioro Wdzydze 

oferuje doskonałą kuchnię z możliwością wyżywienia zarówno indy-
widualnego, jak i grupowego. Organizuje imprezy okolicznościowe, 
wesela, spotkania biznesowe oraz obozy. Largo Lake Resort oferuje: 
marinę ze stanowiskami na 40 jachtów wraz z zapleczem sanitarnym, 
szeroką piaszczystą plażę z kąpieliskiem, wypożyczalnię sprzętu wod-
nego, umożliwiając gościom uprawianie żeglarstwa, wycieczki kajakami  
i łodziami oraz połów ryb. Dysponuje również: placami zabaw, miejscem 
na ognisko, sauną fińską z jacuzzi, boiskiem oraz siłownią zewnętrzną.  
W sezonie wysokim gwarantuje Gościom animacje dla dzieci oraz koncerty.

Borsk, tel. 691891551, osrodek@largo.pl, www.largo.pl

to komfortowy dom usytuowany  nad sa-
mym brzegiem Kaszubskiego Morza. Na 
terenie kompleksu znajduje się Przystań 

u Grzegorza, gdzie wodniacy mają możliwość wypożyczenia róż-
norodnego sprzętu wodnego, a pozostali goście mogą skorzystać  
z wyjątkowego rejsu statkiem po jeziorach Wdzydzkich. Dla żeglarzy 
– wodowanie, postój jachtów oraz drobne usługi szkutnicze. Dla po-
czątkujących wilków morskich – rejsy jachtem ze sternikiem. 

Więcej informacji o noclegach na 
www.lot-sercekaszub.pl 

   DOM ŻEGLARZA ,,SAILOR” 

Wdzydze, ul. Stolema 9,  
tel. 58 685 10 89, 663 754 461, 603 488 144, www.pensjonatsailor.pl

to ośrodek położony w wydzielonym kom-
pleksie leśnym, w otoczeniu jezior, na pogra-
niczu Pojezierza Kociewskiego i Kaszub. Pla-

cówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga 
wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną.  

21 DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W WYGONINIE 

Stara Kiszewa, ul. Wczasowa 22, tel. 58 687 63 67, 791 916 070

to atrakcyjne miejsce dla dzieci, młodzieży 
oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie spę-
dzać czas w otoczeniu przyrody. Ośrodek 
znajduje się na 18 hektarach terenów le-

śnych nad Jeziorem Garczyn. Posiada szeroką bazę rekreacyjno-sporto-
wą w postaci kompleksu boisk Orlik, ścianki wspinaczkowej, strzelnicy, 
kąpieliska oraz przystani wodnej (żaglówki, kajaki, rowerki). Dysponuje 
bazą noclegową na 300 miejsc w nowoczesnych hotelowcach, pawilo-
nach mieszkalnych i domkach drewnianych.

Kościerzyna, Garczyn 1, tel. 58 686 40 98, www.pcmgarczyn.com.pl 

22 POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE

to urokliwe miejsce przy szlaku kajakowym. Po-
wstało z myślą o tych, którzy mają dosyć miejskie-

go zgiełku i pragną odpocząć w ciszy i spokoju, w otoczeniu szumią-
cych lasów. Gościniec położony jest bezpośrednio nad rzeką Wierzyca,  
a w najbliższym sąsiedztwie znajdują się trzy jeziora. Do wyposaże-
nia wszystkich kwater, ze smakiem wpleciono przepiękne rękodzieło 
kaszubskie.

23 GOŚCINIEC “KASZUBSKI LAS”

 Bartoszylas, Ruda 3, tel. 602 742 477, www.kaszubskilas.pl

to kompleks trzech starannie wykończonych 
budynków, w których znajduje się ponad 30 
miejsc noclegowych, restauracja, dwie sale 

restauracyjno-konferencyjne oraz klimatyczna weranda, idealna na 
niewielkie przyjęcie rodzinne lub spotkanie biznesowe. Obiekty znaj-
dują się na rozległym i niezwykle zielonym terenie, gdzie znajduje się 
również zarybiony staw w kształcie serce oraz sad i ogród. 

Stare Polaszki 13, tel. 512 700 312, www.starepolaszki.pl

24 STARE POLASZKI 13 

posiada zarówno 60 miejsc hotelo-
wych, całoroczne domki Charlot-
ta i Kaszubskie z aneksami kuchen-

nymi, jak i domki leśne w standardzie ekonomicznym. Atutami, które 
wyróżniają obiekt są: położenie nad jeziorem z prywatną plażą, różno-
rodna oferta na każdą kieszeń, domowa kuchnia z daniami kaszubski-
mi. Do dyspozycji Gości jest kameralny kompleks SPA, Małe ZOO, Clubik 
— sala zabaw dla dzieci, kręgielnia, bilard, restauracja w Tawernie, przy-
stań wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego, boiska sportowe, kort te-
nisowy, plac zabaw, jazdy konne. W Kompleksie znajdują się klimatyzo-
wane sale szkoleniowe, sala bankietowa oraz dwie sale restauracyjne  
w Tawernie z tarasami i widokiem na jezioro, które zachwycają Gości na 
imprezach okolicznościowych. Dwie Wiaty Grillowe i place ogniskowe 
uzupełniają szeroką ofertę obiektu. 

 HOTEL SZARLOTA**11

Kościerzyna, Szarlota 11,  
tel. 58 686 77 55, 601 676 009, 58 686 42 91, www.szarlota.pl

HOTEL STARY BROWAR  
KOŚCIERZYNA*** 

12Nowa Karczma, Zielona Wieś 15 A, tel. 605 424 657

 POKOJE GOŚCINNE “JELONEK”

obiekt znajduje się w zacisznym i malow-
niczym miejscu, blisko lasu, kąpieliska oraz 
sklepu. Posiada własny ogród z placem za-
baw dla dzieci, trampoliną, miejscem na 

ognisko oraz letnią kuchnią i grillem pod wiatą. Na działce znajduje 
się ogrodzony staw z terenem bagiennym, gdzie żyją dzikie kaczki,  
a swoje siedlisko ma kilka gatunków żab. 

7

Wdzydze 83-406, ul. Róży Ostrowskiej 19, tel. 600 052 170

AGROTURYSTYKA „U KASZUBY”
prowadzona jest przez małżeństwo właścicieli, któ-
rzy z kaszubską gościnnością zapraszają do siebie 
o każdej porze roku. Na terenie posesji znajduje 
się drewniana altana z kominkiem i grillem w jed-
nym, w której właściciele organizują wieczory ka-
szubskie, przepełnione tańcem, śpiewem i dobrym 
humorem. Na posesji ulokowany jest plac zabaw 

dla dzieci, duże hamaki i parasole. Goście mogą obserwować króliki 
i egzotyczne ptaki. Niekwestionowanym atutem agroturystyki jest 
niewielki staw, a w nim chluba właścicieli — kilkanaście okazów żółwi.

8

Sarnowy 9 A, tel. 692 068 608

GOSPODARSTWO  
AGROTURYSTYCZNE „U MARIOLI” 

9

mieści się na dużej działce, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie — szczególnie rodziny z dziećmi, które 

mają mnóstwo miejsca do zabawy. Zachwycają tutaj zwierzęta: kozy, 
kury, kaczki, bażanty, pawie, króliki, psy, koty i krowa. Na co dzień go-
ście mogą obserwować życie zwierząt, karmić je razem z gospoda-
rzem, zbierać jaja, a nawet… spacerować z kozą! Dodatkowymi atrak-
cjami umilającymi pobyt jest plac zabaw, trampolina, stół do tenisa,  
a także miejsce na ognisko czy grilla oraz drewniana salka z komin-
kiem. 

Nowa Kiszewa 42, tel. 693 451 146, www.kaszubyagro.pl

 Dziemiany, ul. Leśna 6, tel. 889 131 961, www.wakacjenakaszubach.pl

 DOMEK CAŁOROCZNY “PAN TADEUSZ” 
to domek, któremu nastroju nadaje kominek opala-
ny drewnem, znajdujący się w salonie. Teren dom-
ku to duża działka, na której znajduje się ogrodzony  

i zarybiony staw z bezpłatną możliwością wędkowania, a wokół sta-
wu pasą się owce. Ponadto znajdziemy dwie huśtawki, hamak, pia-
skownicę, minipole do piłki nożnej i siatkówki, murowany grill. Wyjąt-
kową atrakcją jest sauna sucha i możliwość wypożyczenia rowerów. 
Uroku dodają dawne sprzęty gospodarstwa domowego. 

33

Wielki Klincz, ul. Kościerska 38, tel. 609 785 991

do dyspozycji Gości są trzy domki wypoczynkowe, 
w całości z drewna, z kominkami typu koza. Pierw-

szy z domków posiada saunę suchą, balię z jacuzzi i pomieści aż 10 osób. 
Przy domku znajduje się taras, drewniana altana i zarybiony staw, w któ-
rym można łowić ryby. W drugim domku, nieco mniejszym, jest drew-
niana balia z jacuzzi. Trzeci obiekt pomieści max. 12 osób. Do obiektu 
przynależy sucha sauna, balia z jacuzzi oraz mini grota solna z tężnią 
solankowo-inhalacyjną. Altana z widokiem na naturalne oczko wodne. 
Przy każdym z domków miejsce na ognisko i grill, place zabaw, piaskow-
nica. Gospodarze bezpłatnie udostępniają drewno, gokarty oraz siłow-
nię zewnętrzną. Obiekty ogrodzone, psiolubne.

Bałachy, ul. Długa 12, tel. 782 230 564,  www.domki-na-kaszubach.pl 

  DOMKI CAŁOROCZNE  
„WCZASY U DANUSI” 

32

to dwa domki, które umiejscowione są w sadzie. 
W centralnym miejscu działki rośnie brzoza, wie-
le świerków, wieloletnich sosen, jałowców, krze-
wów, a sam sad liczy około 60 drzew owocowych. 
Na terenie obiektu znajduje się własna studnia 
głębinowa, gdzie pobierana jest czysta źródlana 
woda. Przy obu domkach znajdują się zadaszone 

tarasy, miejsca na ognisko i grill, huśtawki i hamaki oraz boisko do gry 
w siatkówkę lub badmintona, na którym można grać do późnych go-
dzin wieczornych, ponieważ jest oświetlane.

34

NATURA SAD 

 Grzybowo 112, tel. 510 032 032

  
znajdują się na terenie najstarszej w Polsce Farmy 
Strusi Afrykańskich, która obecnie liczy ponad 300 
strusi w różnym wieku. Do dyspozycji Gości są 2 sa-

modzielne domki letniskowe o powierzchni 80 m2. Można tu spróbo-
wać jajecznicy ze strusiego jaja lub zasmakować potraw ze strusiny.

DOMKI LETNISKOWE NA FARMIE  
STRUSI AFRYKAŃSKICH “STRUŚ” 

25

Garczyn 58, tel. 604 561 579, 604 412 575, www.strusie-garczyn.pl

znajdują się tuż nad brzegiem jeziora Gubel. Do 
dyspozycji turystów i wędkarzy są dwa kame-
ralne domki drewniane, 13 pomostów wędkar-
skich, miejsca na ognisko, grille, boisko do siat-

kówki, sauna, parking. Gospodarze oferują jedyne w swoim rodzaju 
rodzinne wędkowanie.

26

Niedamowo 17 A,  
tel. 694 493 315, 694 493 310,  www.lowiskoniedamowo.pl

DOMKI LETNISKOWE – ŁOWISKO NIEDAMOWO

to bardzo charakterystyczny obiekt zlokalizowa-
ny wzdłuż linii brzegowej jezior: Jelenie, Radolne  
i Gołuń i  na kajakowym szlaku rzeki Wdy. W obiek-
cie jest 170 miejsc noclegowych, domki przeszły 

generalny remont. Na turystów zmotoryzowanych czeka pole kara-
waningowe z przyłączami. Na miejscu znajduje się wieża widokowa, 
Tawerna Żeglarska, wypożyczalnia sprzętu, spływy kajakowe, czarte-
ry jachtów.

27 STANICA WODNA PTTK WE WDZYDZACH

Wdzydze, ul. Stolema 1,  
tel.  58 686 12 15, 669 331 114, www.wdzydze-stanica.pl

to kompleks domków położonych w otoczeniu lasu 
sosnowego, tuż przy samym jeziorze Wdzydze, co 
stanowi nie lada gratkę dla żeglarzy i miłośników 

sportów wodnych. Domki zapewniają zakwaterowanie w doskona-
łych warunkach. W okolicy mnóstwo atrakcji: od sportów wodnych po 
przejażdżki konne, szlaki piesze i trasy rowerowe, miejsca zabytkowe i 
park rozrywki w Kościerzynie. Raj dla grzybiarzy i wędkarzy. 

JASNOCHÓWKA DOMKI LETNISKOWE

 Borsk, gmina Karsin www.jasnochowka.pl tel. 789 489 694

to trzy doskonale wyposażone drewniane 
domki całoroczne usytuowane w otoczeniu 
licznych drzew i w pobliżu jeziora. Lokalizacja 
niewątpliwie pozwoli wyciszyć się, zrelaksować 
i zaczerpnąć świeżego powietrza. Wieczorami 
Goście mogą odpocząć w cieple kominka opa-

lanego drewnem. Do Leśnej Osady dowożone jest świeże pieczywo  
i ciasta drożdżowe. 
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 Bartoszylas 20 E, tel. 536 341 100, www.losada.pl

 LEŚNA OSADA

są położone na skraju wsi Dziemiany, w otulinie 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Las oddalony 
jest od nich o zaledwie 12 kroków, a do jeziora jest tyl-

ko 150 metrów. Do dyspozycji gości jest 5 komfortowych domków. 
Każdy z nich ma inny wystrój. Do dyspozycji gości duży obszar, na 
którym znajduje się m.in. miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, 
trampolina, huśtawki, piaskownica, łódka, rowery, sauna z basenem. 
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Dziemiany, ul. Leśna 6, tel. 889 131 961, www.wakacjenakaszubach.pl

DOMKI “WAKACJE NA KASZUBACH” 

to wakacyjne domki w leśnej enklawie. Nieopo-
dal jeziora Wdzydze i nieczynnego Lotniska  
w Borsku. Okolica zachęca do aktywnego 
odkrywania Kaszub.  Na miejscu dostępne 

są: przystań żeglarska, wypożyczalnia rowerów, quadów, kajaków, 
rowerków wodnych. Dla szukających adrenaliny polecamy loty na 
paralotni. Dla miłośników koni w wakacje można skorzystać z lekcji 
w siodle. Główną zaletą jest to, że wszędzie jest niedaleko. Plaża, las, 
śpiew ptaków i wszechobecny spokój.
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 Borsk, gmina Karsin, tel. 789 489 694, www.tuspimy.pl

„LĄDOWISKO” DOMKI LETNISKOWE

Kościerzyna, ul. Słodowa 3,  
tel. 58 680 07 71/ 730 700 111, www.starybrowarkoscierzyna.pl

Abisynia 4B, tel. 695 279 360/ 505 010 763, www.abisyniakaszubska.pl

30
to drewniane domki letniskowe usytuowane mię-
dzy jeziorami Wdzydzkim a Wielewskim, nieopo-
dal rzeki Wdy. Wolny czas można tu spędzić ko-

rzystając z niezliczonych tras przystosowanych do wędrówki pieszej, 
rowerowej, konnej oraz spływów kajakowych. Jest to raj dla żeglarzy, 
wędkarzy, myśliwych i oczywiście grzybiarzy. Atrakcją jest pobliskie 
lotnisko w Borsku, gdzie można odbyć niezapomniany lot widokowy 
paralotnią. Dla dzieci tuż obok jest gminny plac zabaw. 

ABISYNIA KASZUBSKA 

to rodzinna firma o charakterze gastronomicz-
no-hotelowym z mottem przewodnim: nasz 
gość musi czuć się jak w domu, miło, swobod-
nie i zawsze pragnąć do niego wracać. Chlubą 

jest restauracja „Babcina Kuchnia”, która propaguje regionalną kuchnię 
opartą na lokalnych produktach i rybach z okolicznych jezior. Lokalizacja 
obiektu pozwala na obcowanie z naturą, wycieczki rowerowe, spacery, 
jak również przygodę na spływach kajakowych. Część hotelowa dyspo-
nuje 17 komfortowymi pokojami i oddzielnym budynkiem apartamen-
towym „Kaiserówka”.

18

Grzybowski Młyn 10 A, tel. 725 600 008, www.grzybowskimlyn.pl

OSADA GRZYBOWSKI MŁYN

ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH 
HELENA – DANUTA – GABRIELA – 
VILLA MARZENIE 
to rodzinna firma, która oferuje wczasy nad 
„Kaszubskim Morzem”. Obiekt posiada przy-

tulne pokoje z łazienkami i klimatyzowaną salę jadalną. Na podwó-
rzu znajduje się Gospoda Pod Strzechą, gdzie przez cały rok można 
skosztować wyśmienitych potraw kuchni polskiej i kaszubskiej. Przy 
Gospodzie znajduje się plac zabaw dla najmłodszych, by rodzice mo-
gli spokojnie zjeść posiłek, doglądając swoich pociech.

Wdzydze, ul. Róży Ostrowskiej 9-11,  
tel. 58 686 13 08, 602 242 512, www.helena.kaszuby.pl

        posiada do wykorzystania bazę sportową i noclego-
wą, na podstawie której można wspólnie organizo-
wać wypoczynek, obozy szkoleniowe, sprawnościo-
we lub inne tego typu przedsięwzięcia.
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Kościerzyna, ul. Kamienna 7, tel. 58 58 000 13

KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

oferuje wygodne pokoje gościnne oraz 
domki letniskowe. Obiekt jest doskona-
łym miejscem na rodzinny wypoczynek 
nad jeziorem, jak i na zorganizowanie bi-

waku, zielonej szkoły bądź imprezy okolicznościowej czy integracyjnej. 
Sercem ośrodka jest Restauracja Las i Woda, serwująca smaczne, domo-
we jedzenie z nutą kaszubskich smaków — ryb, grzybów oraz dziczyzny. 
Na terenie ośrodka znajduje się plaża ze strzeżonym miejscem do kąpie-
li, oddzielny pomost do wędkowania oraz wypożyczalnia sprzętu wod-
nego. Wśród licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych eFKa Wiele oferuje 
boiska do gry, place zabaw, zajęcia z animatorem, a także warsztaty ręko-
dzieła, zabawy taneczne oraz możliwość aktywnego wypoczynku przy 
zajęciach z zumby, przejażdżkach konnych czy spływach kajakowych.

15

Wiele, Piątkowo 2, tel. 58 687 34 65, 784 844 786, www.efka-wiele.pl

 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY EFKA WIELE

28

EKOLOGICZNY OŚRODEK  
WYPOCZYNKOWY „SUDOMIE” 
jest położony pośród sosnowego lasu nad 
jeziorem, posiada kąpielisko strzeżone oraz 

przystań żeglarską. Do dyspozycji wczasowiczów jest różnorodny 
sprzęt pływający, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, siatkówki, 
plac zabaw dla dzieci, sauna, wędzarnia, piec chlebowy oraz kawiar-
nia. Przy brzegu jeziora znajduje się duża wiata grillowa, gdzie latem 
odbywają się biesiady, tańce, czy animacje dla dzieci. Ośrodek oferu-
je noclegi w domkach całorocznych, a także możliwość skorzystania  
z całkowicie ekologicznej, naturalnej kaszubskiej kuchni.
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Rybaki 20, tel. 58 686 26 01, 58 686 44 54 , 602 499 438, www.sudomie.pl

umieszczony jest przy rynku w Ko-
ścierzynie w odrestaurowanym bro-
warze kościerskim, będącym jednym 
z najstarszych zabytków Kościerzyny 

z 1856 roku. To miejsce, w którym połączono dwie podstawowe po-
trzeby: snu i jedzenia, a ku zaspokojeniu pragnienia Gości przyrządza 
się piwo własnej receptury. Stylistyka i wystrój wnętrz pokoi jest połą-
czeniem architektury Starego Browaru z nowym designem, co stanowi 
główny atut wyposażenia pokoi. Goście mogą zrelaksować się w cen-
trum SPA i skorzystać z kąpieli w piwie. Hotel dysponuje dwoma salami 
konferencyjno-bankietowymi z pełnym wyposażeniem. 
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