
 

 

 

 

 

1 - dniowa 
wycieczka 

autokarowo-  
rowerowa na 

Półwysep Helski 

 

 

 

 

Trasa rowerowa: Hel - Władysławowo (ok. 38 km) 

 

Jeden z ciekawszych nadmorskich szlaków rowerowych oferujący niezapomniane widoki na Zatokę 

Pucką i morze. Szlak idealny dla rodzin z dziećmi, o charakterze rekreacyjnym. 

 

Program wycieczki: 

Godz. 06:30 wyjazd z Kołobrzegu, ok. godz. 07:00 wyjazd z Koszalina. Przejazd na Półwysep Helski 

do Helu. Wizyta w fokarium, gdzie zobaczymy foki szare, które są pod opieką Instytutu 

Oceanografii. Pokaz karmienia fok i trening medyczny. Po zwiedzaniu wyprawa rowerowa do 

Władysławowa. Przejedziemy ok. 38 km spokojnym, spacerowym tempem. Ścieżka rowerowa w 

sporej części wykonana z betonowej kostki, na odcinku między Jastarnią, a Helem droga jest 

szutrowa. Na trasie piękne widoki na zatokę oraz sosnowy bór – w trakcie przejazdu planowane są 

postoje na krótki odpoczynek i podziwianie ciekawych widoków. Zakończenie wycieczki rowerowej 

we Władysławowie. Obiad. Przejazd autokarem do Jastrzębiej Góry, wejście na punkt widokowy na 

klifie „Gwiazda Północy”, najdalej wysunięty punkt na północy Polski. Wyjazd w drogę powrotną, 

powrót do Koszalina i Kołobrzegu wieczorem ok. godz. 21:30/22:00.   

 

 
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cena: 239 zł/os. 
 

 

 

Cena zawiera: 

 Transport uczestników komfortowym autokarem (DVD, barek, klimatyzacja) 

 Transport rowerów 

 Opiekę pilota prowadzącego wycieczkę rowerową 

 Bilet wstępu do fokarium 

 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł i OC w życiu 

prywatnym 

 

Dodatkowo płatne: 

- obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – koszt 

od uczestnika: 5 zł  

- opcjonalnie wynajem roweru. Koszt: 45 zł/dzień 

- opcjonalnie obiad (drugie danie z napojem).Koszt 25 zł /os. Należy zgłosić na etapie rezerwacji 

wycieczki. 

 

UWAGI: 

 
Wycieczkę realizujemy przy zgłoszeniu się minimum 30 osób.  
 
Potrzebę wynajęcia roweru na czas wycieczki Klient powinien zgłosić podczas dokonywania 
rezerwacji. Koszt wypożyczenia roweru zostanie ujęty w cenie wycieczki. Organizator 
skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do dobrania optymalnego 
roweru. 
Program dnia jest orientacyjny i elastyczny, w zależności od potrzeb grupy, tempa jazdy, 
czasami pogody. 

 

 

 

 
 

 


