
 

 

                 Jastrzębia Góra 

              10 - 17 września 2023 

              8 dniowy pobyt nad morzem z 

      wycieczką na Półwysep Helski i do Gdyni   

 

10 września 2023, niedziela                    

Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z parkingu przy pl. Solidarności 
Przejazd do Jastrzębiej Góry zajmie nam prawie cały dzień. Będą robione 

przerwy co 2 i 2,5 godz.,  w miejscach gdzie będzie można skorzystać z toalety, 
napić się kawy, herbaty albo coś zjeść. Ok. godz. 17:00 powinniśmy dojechać 

na miejsce i zająć się zakwaterowaniem. 
 

 

Dom Wczasowy VIS to trzypiętrowy kompleks oferujący Państwu wygodne i 
nowoczesne pokoje. Ośrodek usytuowany jest w samym centrum Jastrzębiej 

Góry, a dostęp do plaży możliwy jest dwiema drogami – schodami z wysokiego 
klifu z pięknym widokiem na morze oraz łagodnym zejściem poprzez las 

wydmowy. Mnóstwo zieleni, miejsc odpoczynku, szeroka plaża oraz nadmorska 
promenada sprzyjają wypoczynkowi. Tutejszy  klimat charakteryzuje się 
powietrzem z dużą ilością aerozolu morskiego bogatego w cząsteczki jodu. 

 



  

   
            Jadalnia                 Ogródek – miejsce odpoczynku                 Tarasy 

  

 

Na wyposażeniu pokoi znajdują się czajniki bezprzewodowe i filiżanki. W hotelu 
niestety nie ma windy ale pokoje będą umieszczone na I piętrze.  
Zaczynamy kolacją, kończymy śniadaniem  w dniu wyjazdu. Podczas powrotu 

mamy zorganizowany obiad (w cenie) 
Wyżywienie: 

 Śniadania – bufet szwedzki, obiady serwowane + zimna płyta 
 Godziny posiłków; śniadania- 09:00, obiadokolacja – 17:30 

Ponadto: 

 uroczysta kolacja bankietowa przy orkiestrze (18:00-22:00)/ w ramach 
zwykłej kolacji 

 biesiada grillowa przy muzyce mechanicznej w Chacie Myśliwskiej (20:00-
22:00)/ po kolacji zwykłej 

 

Opis Jastrzębiej Góry 
Jastrzębia Góra to spokojny kurort, który słynie z długiej, osłoniętej klifami plaży. 
Tutejszy pomnik Gwiazda Północy wskazuje najdalej na północ wysunięty punkt 

Polski. Turyści przemierzają szlaki biegnące przez Lisi Jar i jastrzębski klif. Sama 
plaża jest bardzo różna - od wschodu kamienista, zaś po stronie zachodniej  

piaszczysta. Plażowicze muszą pokonać kilkadziesiąt albo nawet kilkaset stopni 
schodów by zejść na plażę. A wszystko dlatego że miejscowość położona jest na 
porośniętym lasem wybrzeżu klifowym który jest największą atrakcją Jastrzębiej 

Góry. Wymarzone miejsce na widokowe spacery. Miejscowość dzięki temu należy 
do najpiękniejszych polskich kurortów.  Jastrzębia Góra to nie tylko plaża i 

morze. Przedwojenna zabudowa tego miasta pokazuje jak  chętnie przyjeżdżała 
tutaj polska inteligencja i arystokracja. . Ośrodek VIS w którym będzie 
zakwaterowanie znajduje się 200 metrów od tętniącej życiem Promenady 

Światowida  – lodziarnie, cukiernie, kawiarnie, restauracje, sklepy z pamiątkami, 
skwer z fontanną, miejsca odpoczynku a u wylotu Promenady punkt widokowy. 

Jednym słowem – jest gdzie wypocząć, zrelaksować się i pospacerować. 

 

 



  

  

ATRAKCJE  JASTRZĘBIEJ  GÓRY  
 ZABYTKOWE DOMY I PENSJONATY 

Ulica Królewska przy której stoją zabytkowe budynki i pierwsze pensjonaty. Jest 

to pierwsza wytyczona  ulica tego miasta i zarazem najbardziej wysunięta na 
zachód. Duże wrażenie robią wille z lat 20-tych dwudziestego wieku. Na ulicy 
Królewskiej można podziwiać - „Kaszubę” Szymańskiego i willę Pawłowicza. Przy 

Lisim Jarze znajduje się natomiast pięknie odnowiona willa, którą wybudował 
hrabia de Rosset. 

 PROMENADA ŚWIATOWIDA 
W Jastrzębiej Górze, w okresie letnim najbardziej rozrywkową, kolorową i gwarną 
częścią miasta jest Promenada Światowida. Turyści mogą tutaj skorzystać z ofert 

miejscowych lodziarni, cukierni, kawiarni, restauracji, sklepów z pamiątkami i 
wielu rozrywkowych miejsc. Mogą również posłuchać muzyki i zatańczyć, a także 

spędzić dzień z dziećmi, ponieważ przy Promenadzie usytuowany jest skwer z 
fontanną i miejscami do odpoczynku. U wylotu zaś znajduje się punkt widokowy 
oraz zejście na plażę. W czasie naszego pobytu, we wrześniu Jastrzębia Góra 

nadal jest otwarta dla turystów  
 PLAŻA 

Największą atrakcją Jastrzębiej Góry jest niewątpliwie plaża i morze. Miejscowość 
położona jest nad wybrzeżem klifowym, co powoduje bardzo zróżnicowaną linię 
brzegową. Sama plaża jest też bardzo różna - od wschodu kamienista, zaś po 

stronie zachodniej przyjemnie piaszczysta. Klify posiadają różną wysokość - w 
jednej części plażowicze muszą pokonać kilkadziesiąt stopni, by się opalać, z 

drugiej zaś kilkaset. Ale są także łagodne zejścia na plażę. 
 GWIAZDA PÓŁNOCY 



Kamień wyznacza najbardziej na północ wysunięte miejsce w Polsce. Znajduje się 

na ulicy Norwida. Można do niego dojść również od strony ulicy Rozewskiej. 
Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 2000 roku, natomiast uroczyste odsłonięcie 

obelisku odbyło się 19 maja 2001 roku. 
 LISI  JAR 

Stanowi cześć Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i położony jest między 

Jastrzębią Górą a Rozewiem. Ma 350 metrów długości, kiedyś było to  około 10 
km. Najgłębsze miejsce wąwozu liczy prawie 50 metrów. Zbocza wąwozu 

porośnięte są przez ponad stuletnie buki, które tworzą tu specyficzny 
mikroklimat. U wejścia do Lisiego Jaru hrabia de Rosset wybudował pierwsze w 
Polsce nadmorskie schronisko turystyczne "Nad Lisim Jarem" a w jego pobliżu 

usytuował obelisk z orłem, który upamiętniał miejsce wylądowania króla 
Zygmunta III Wazy w Lisim Jarze po nieudanej wyprawie po koronę Szwecji. 

 TRASY SPACEROWE 

 Trasa nr 1 - zielona 
długość - 5,5 km; 

typ trasy - pętla 
szacunkowy czas przejścia - ok. 1 h 
Wejście na trasę - przy Bulwarze Nadmorskim w Jastrzębiej Górze. 

Po 400 m punkt widokowy - Ścieżka przez park - wejście na plażę (nr 25) 
- połączenie z czarnym szlakiem - tunel - wąwóz - ulice Jastrzębiej Góry - 

przejście przez szosę 215 - las - Gwiazda Północy - Nadmorski Bulwar 
 Trasa nr 2 - czerwona 

długość - 10,7 km; 

typ trasy - pętla 
szacunkowy czas przejścia - 2 h 

Wejście na trasę - na Nadmorskim Bulwarze w centrum Jastrzębiej Góry. 
Początkowo przebieg trasy pokrywa się z trasą zieloną i czarną - przecięcie 
szlaku czarnego - dojście do ulicy Puckiej - przejście jej - wejście do lasu - 

dojście do jednostki wojskowej - skręt w lewo - przejście drogi nr 215 - 
latarnia Rozewie - Lisi Jar - plaża - las - połączenie ze szlakiem zielonym - 

Nadmorski Bulwar 
 MUZEUM  FIGUR  WOSKOWYCH przy Promenadzie  

Muzeum prezentuje woskowe figury postaci które odegrały znaczącą rolę w 

kinowej, politycznej oraz sportowej historii ludzkości. Bilet normalny 18 zł/os 
 DOM  WIHSKY 

To raj dla koneserów. Można tu znaleźć naprawdę wiele gatunków Whisky i 

innych tego typu "napojów" 
POLECANE LOKALE 

 Coctail Bar MAX – pyszne drinki , największa kolekcja alkoholi w Polsce, a 

do koktajli używane są  zawsze świeże, egzotyczne owoce sprowadzane z 
całego świata. Dzięki temu paleta smaków jest praktycznie 

nieograniczona. Każdy koktajl jest przygotowywany pod indywidualne 
zamówienie. Od 1998 w Jastrzębiej Górze, od 2010 w Sopocie, a od 2013 
w Warszawie  

 Wędzarnia Przypiecek (ryby) – przy Promenadzie Światowida - 

Specjalnością Przypiecka są ryby wędzone metodą naturalną na drewnie 

olchowym, bez dodatków środków chemicznych. Poza rybami wędzonymi, 
w Menu znajdziemy wybór ryb smażonych na niewielkiej ilości tłuszczu, 
mięsa z grilla węglowego oraz kebab. W wędzarni zjemy także rybne 

przystawki oraz ryby duszone na parze. 



 Restauracja U Rybaka – restauracja Nr 1 w Jastrzębiej Górze – ul. 

Rozewska 2 .  Specjalnością restauracji są ryby. W Menu znajdziemy także 
dania mięsne, ryby, pierogi, sałatki i makarony. W karcie znajdziemy wiele 

dań kaszubskich, którymi chwali się „U Rybaka”. 
PRZEJAŻDŻKI  MELEXEM  po Jastrzębiej Górze 
- wycieczki pod latarnię morską w Rozewiu i wąwóz Lisi Jar 

- wycieczki z opowiadaniem po najciekawszych zakątkach Jastrzębiej Góry, 
Rozewia, Tupadeł 

- Istnieje również możliwość wynajęcia MELEX-ów na dalsze trasy . 
 

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE (w czasie pobytu, w cenie) 

12 września 2023, wtorek  

O godz. 09:30 wyjazd spod hotelu na Półwysep Helski . Spotkanie z 

przewodnikiem. Powrót do hotelu ok. 16:30. 

Półwysep Helski 
Mieszkający na Półwyspie Helskim nazywają ten obszar początkiem Polski i 

bardzo nie lubią jak ktoś mówi odwrotnie. Właściwie półwysep powinien być 
zwany fachowo Mierzeją Helską. Ale ogólnie przyjęto nazywać ten obszar 

półwyspem. Jest to wąska, o długości 34 kilometrów mierzeja, która powstała 
przez płynący od wschodu wzdłuż wybrzeża prąd morski niosący piasek z dna. 
Cały Półwysep Helski należy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który 

powstał w 1978 r. żeby chronić ten wyjątkowy fragment Polski. Najwęższy jest u 
nasady, w okolicy Władysławowa, ma tylko ok. 100 metrów, zaś jego szerokość 

na końcu, w okolicy Helu to około 3 kilometry. Przez co jak patrzymy na mapę 
Polski wygląda jak „krowi ogon”. Przez cały Półwysep Helski przebiega linia 
kolejowa oraz wygodna droga. Na samym półwyspie ulokowanych jest kilka 

nadmorskich kurortów m.in. Hel i Jurata. 
 

 
 

Hel 
To stare, kaszubskie miasto portowe, miejscowość letniskowa położona na końcu 

Półwyspu Helskiego. Port w Helu jest doskonałą bazą dla amatorów sportów 
wodnych, pływają stąd regularnie statki do Gdyni, Gdańska i Sopotu. Niewątpliwą 
atrakcją jest Fokarium i latarnia morska. Zwiedzimy Fokarium, zobaczymy port 

rybacki, fortyfikacje z czasów II wojny światowej, Kopiec Kaszubów, posłuchamy 



ciekawych opowieści przewodnika o tym regionie, kulturze, ludziach i historii. 

Fokarium, będąc częścią naukowo-edukacyjnej placówki akademickiej 
wspomaga odtworzenie i ochronę fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. 

Ośrodek istnieje od 1999 r., choć działalność na rzecz badań i ochrony fok 
podjęto znacznie wcześniej. Inspiracją była udana próba wyleczenia, pierwszej 
dostarczonej na rehabilitację do helskiej placówki foki o imieniu Balbin. Ranne 

zwierzę podjęto z plaży w Juracie 31 marca 1992 roku. 

  

Od tego dnia, rozwijając adania biologiczne, weterynaryjne i hodowlane nad 

fokami, helski ośrodek w sposób praktyczny wspomaga międzynarodową akcję 
odtwarzania i ochrony zasobów tych zwierząt na Bałtyku. Wyleczone tu foki, 

podobnie jak uzyskany z hodowli przychówek wypuszcza się na wolność. Są one 
obiektami prowadzonych obserwacji naukowych. W fokarium bada się m.in. 
zachowanie fok, sposoby odżywiania i ich dietę, wiek, trasy wędrówek, zatrucie 

tkanek substancjami toksycznymi, a także stan zapasożycenie oraz ustala 
najważniejsze zagrożenia i przyczyny śmierci tych zwierząt. 

 

   

               Hel – port rybacki                                                   Molo w Juracie 

Jurata 

To uznany, przedwojenny kurort, miejscowość letniskowa dla elity położona na 
środku Półwyspu Helskiego, pomiędzy Jastarnią a miastem Hel. Jurata położona 

jest w sosnowym lesie, panuje tutaj uzdrowiskowy mikroklimat. Szczególną 
atrakcją Juraty jest molo spacerowe, z którego podziwiać można Zatokę Pucką 
oraz deptak (ul. Międymorze), łączący Morze Bałtyckie z Zatoką Pucką. Jeśli czas 

nam na to pozwoli spacerkiem przejdziemy  Półwysp Helski w poprzek od Morza 
Bałtyckiego do Zatoki Puckiej i zobaczymy tutejsze  molo. 

 



14 września 2023, czwartek               Wycieczka do Gdyni  
Wyjazd spod hotelu godz. 09:30. Spotkanie z przewodnikiem i przejazd do 
Gdyni. Powrót do hotelu ok. 17:00 

GDYNIA – miasto powstałe z morza 
Odzyskanie przez Polskę w 1918 roku niepodległości, upragnionej po blisko 150 

latach zaborów, nie przyniosło jej od razu długo wyczekiwanego dostępu do 
morza. Zaślubiny Polski z morzem odbyły się dopiero 10 lutego 1920 roku, po 

ratyfikacji Traktatu Wersalskiego. Na jego mocy przyznano Polsce skrawek 
wybrzeża. Bez portu. Niecałe 3 miesiące po uroczystościach zaślubinach Polski z 
morzem w Pucku, rozpoczęły się poszukiwania najdogodniejszego miejsca pod 

budowę portu wojennego. I to właśnie tutaj ten port powstał. 
Gdynia nazywana jest miastem powstałym z morza i marzeń. Jeszcze 100 lat 

temu znajdowała się tu niewielka wieś rybacka, a dziś to znany 
kurort i największe niewojewódzkie miasto. Ten nowoczesny ośrodek konkuruje o 
względy turystów z Sopotem i Gdańskiem, z którymi tworzy Trójmiasto.  

 

  

Skwer Kościuszki i Molo Południowe 
Najbardziej znanym miejscem w Gdyni bez wątpienia jest Skwer Kościuszki. 
Większość turystów nie wyobraża sobie wizyty w mieście bez przechadzki 

nadmorskim deptakiem pełnym restauracji, kafejek i straganów. Skwer 
Kościuszki to turystyczne centrum Gdyni. Jego przedłużeniem jest utworzone na 

sztucznym półwyspie Molo Południowe, dochodzące aż do samego morza, z aleją 
Jana Pawła II. W tym miejscu znajduje się pomnik Polski Morskiej, 
modernistyczne kamienice, fontanna. Przy nabrzeżu stoją zacumowane okręt-

muzeum ORP „Błyskawica” i żaglowiec „Dar Pomorza”. Nieco dalej można 
obejrzeć jedyną w Polsce Aleję Statków Pasażerskich i pomnik Josepha Conrada, 

a bliżej morza pomnik „Żagle”. 

   

Statek-muzeum Dar Pomorza  
Dar Pomorza swoje pochodzenie zawdzięcza hamburskiej stoczni, z której ponad 
100 lat temu wyszedł jako szkolna jednostka (1909 r.) Pod niemiecką banderą 

https://podrozebezosci.pl/sopot-kiedys-i-obecnie/
https://podrozebezosci.pl/gdansk-na-weekend-15-atrakcje-ktore-warto-zobaczyc-i-zwiedzic-przewodnik/


pływał tylko 10 lat - został przejęty przez Francuzów, zaś 2 lata później kupili go 

Polacy. Pierwsza nazwa statku brzmiała "Pomorze", jednak chcąc uhonorować 
wszystkich darczyńców, którzy licznie złożyli się na jego zakup nazwano go 

Darem Pomorza. Nowy statek w swój pierwszy rejs wyszedł w roku 1930. Zabrał 
na pokład studentów Szkoły Morskiej. "Dar Pomorza" pracował na morzu ponad 
pół wieku. Odbył 102 rejsy, na których studenci Szkoły Morskiej szlifowali swoje 

umiejętności. Pokonał pół miliona mil morskich, co równa się opłynięciu kuli 
ziemskiej 25 razy. 

 

   

W 1983 roku otwarto w nim muzeum, które jest jednym z symboli Gdyni. 
Przechadzając się po pokładzie oraz poszczególnych kajutach i maszynowni, 
poznaje się fascynującą historię żaglowca oraz ludzi, którzy spędzili na morzu 

kawał życia. Okręt jest piękny z zewnątrz, ale dopiero wchodząc na pokład, 
można poczuć jego duszę.  

Okręt-muzeum ORP „Błyskawica” 
Tuż obok Daru Pomorza przycumowana jest legenda polskiej Marynarki Wojennej 

– ORP Błyskawica. To fantastyczny okręt o niesamowitej historii. ORP Błyskawica 
jest najstarszym na świecie unoszącym się na wodzie niszczycielem oraz 

jedynym bojowym okrętem alianckim, który aktywnie uczestniczył w działaniach 
przez cały okres II wojny światowej. Oglądamy z zewnątrz 

Muzeum Emigracji w Gdyni 
Muzeum Emigracji w Gdyni to stosunkowo młoda placówka, otwarta została 

bowiem w roku 2015. Jest to jedno z najciekawszych muzeów w Polsce. Mieści 
się w przedwojennym, modernistycznym budynku Dworca Morskiego i szybko 
zdobyło uznanie odwiedzających. Wystawa stała Muzeum Emigracji w Gdyni 

to pierwsza ekspozycja w kraju w tak obszerny sposób opowiadająca historię 
emigracji z ziem polskich w okresie ostatnich 200 lat. Przybliża przeżycia ludzi 

opuszczających ojczyznę, ich obawy, nadzieje, a także przyczyny i skutki 
emigracji. To opowieść o ludziach wyruszających w podróż w nieznane, 
o przemianach cywilizacyjnych i gospodarczych, których doświadczyli, 

o legendzie Gdyni i polskich transatlantykach. To historia wybitnych Polaków-
emigrantów, znanych za granicą, a często zapomnianych w ojczyźnie i opowieść 

o Polonii – ludziach kultywujących kulturę i tradycję kraju swoich przodków. 
To wreszcie opowieść o powrotach, o polskiej tożsamości i przeróżnych jej 
obliczach. Wśród atrakcji zobaczymy projekt „Batory w budowie” – w ramach 

którego powstaje największa na świecie makieta statku pasażerskiego, a także 
doświadczyć drogi, którą pokonywali emigranci wyjeżdżający do USA u progu XX 

wieku – od podróży koleją, długi rejs przez Atlantyk, kontrolę na wyspie Ellis, aż 
do budowania nowego życia za granicą. 



  

  

Wystawa kończy się na czasach współczesnych. Jej początek i koniec stanowi 
instalacja w kształcie srebrnego globu, w której można wysłuchać wspomnień 
polskich emigrantów z całego świata, opowiadających o swoich doświadczeniach. 

Powrót do Jastrzębiej Góry ok. 17:00 

16 września 2023, sobota – 7 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu o godz.. 09:30 wyruszamy w drogę powrotną do 

Wrocławia. Na trasie zorganizowany obiad. Przyjazd do Wrocławia ok. 20:00 

CENA: 1800 zł/os – przy zapisach zaliczka 540 

zł/os. Zapisy i wpłata zaliczki do 10 marca 2023 
 

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem w obie strony  

- przejazd autokarem na trasach wycieczkowych 
- opieka organizatora przez cały pobyt 

- obsługa przewodnika w czasie wycieczek 
- nocleg w pokojach 2-osobowych 

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje + zimna płyta 
- obiad w drodze powrotnej 

- opłata klimatyczna 

- składka na Fundusz Gwarancyjny 
- podatek VAT 

Cena nie obejmuje biletów wstępu w czasie wycieczek  
- Hel Fokarium – 10 zł/os 

- Gdynia Muzeum Emigracji – 11 zł/os 
- Gdynia Dar Pomorza – 15 zł/os 



 
 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizowanych 

punktów programu bez uszczerbku dla całości programu 
 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega sobie 

możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu wyjazdu 
 

 

 
 

 
 

 


