
 

 

Podczas pobytu nad morzem w Villi Makro, warto skorzystać z licznych atrakcji turystycznych  
i zapoznać się z bogatą historia regionu. Przedstawiamy wybrane miejsca i aktywności, które 

uatrakcyjnią Wasz wypoczynek. 

 

W Darłówku i w Darłowie... 

  

Park wodny JAN w Darłówku wschodnim (800m od Villi Makro), 
czynny przez cały rok. 
Na miejscu baseny z morską wodą (m. in. basen sportowy, basen 
rekreacyjny, zjeżdżalnie wewnętrzne i zewnętrzne, basen 
zewnętrzny z podgrzewaną wodą) sauny, gabinety odnowy 
biologicznej, kręgielnia. 

 

 
Rejsy wycieczkowe z portu w Darłówku. Szczególnie wyjątkowe są 
te na zachód słońca.... 
Prawdziwą gratką są letnie rejsy na duńską wyspę Bornholm, na 
pokładzie katamaranu. 
Dla miłośników wędkowania, proponujemy możliwość przeżycia 
pasjonującej wyprawy na dorsze na pokładzie kutra rybackiego lub 
łodzi motorowej. 
W okresie wakacyjnym, pomiędzy Darłowem a Darłówkiem kursują 
tramwaje wodne. 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. Muzeum w Darłowie. 
Miejsce narodzin i władania Króla Eryka Pomorskiego. Jedyny w 
Polsce nadmorski gotycki zamek wybudowany na planie zbliżonym 
do kwadratu z wieżą wysokości 24 metrów. 
 

 

 

 

 

Latarnia morska w Darłówku z 1885r. (możliwość zwiedzania); 
 

 

 

 



 

 

ZABYTKOWA ZABUDOWA DARŁOWA 

Wśród najważniejszych zabytków Kościół Mariacki z XIV wieku, 
ratusz z renesansowym portalem nad drzwiami wejściowymi, 
fontanna Pomnik Rybaka, kamienica Heptenmachera, Brama 
Kamienna, Kościół św. Gertrudy i Kościół Św. Jerzego. 

 

 

SZLAKI TURYSTYCZNE 

Przez Darłowo przebiegają cztery szlaki turystyczne. 

Koszaliński Szlak Nadmorski (czerwony) prowadzi wzdłuż Bałtyku 
przez nadmorskie kąpieliska od Dźwirzyna do Wicia (102 km).  

Szlak Rezerwatów (niebieski) długość 71,5 km. Rozpoczyna się w 
Darłówku kończy w Polanowie.  

Szlak Wiatraków (zielony) długość 13 km. Rozpoczyna się w Darłowie z Zamku Książąt Pomorskich, biegnie 
przez Cisowo, wzdłuż południowego brzegu jeziora Kopań. Kończy się w miejscowości Wicie, łącząc się z 
czerwonym Szlakiem Nadmorskim.  

Szlak Zabytków Średniowiecza (czarny) długość 104 km. Polecany szczególnie dla rowerzystów i turystów 
zmotoryzowanych. Przebiega przez: Darłowo, Dąbki, Dobiesław, Jeżyce, Słowino, Boleszewo, Krupy, Stary 
Jarosław, Kowalewice, Barzowice, Cisowo, Dąbki. 

Również przez Darłowo przebiega Szlak Świętego Jakuba. 

 

W okolicy 

 
Aquapark PANORAMA MORSKA w Jarosławcu (20 km) 
Kompleks basenów zewnętrznych o powierzchni lustra wody około 
1500 m2. Woda w basenach jest podgrzewana od maja do 
września. Na odwiedzających czeka mnóstwo wyjątkowych atrakcji, 
a dla mniej aktywnych przygotowano około 1000 leżaków 
basenowych 

 Atrakcje: 
• Basen ze sztuczną falą - głębokość od 0 do 1,60m 
• Basen rekreacyjny z rwącą rzeką o długości 55 metrów i zjeżdżalniami 
• Grota - łaźnia parowa z inhalacją thalasso, fosą i wodospadami 
• Masaże karku, gejzery powietrzne i wodne 
• Zjeżdżalnie  



 

 
 

LEONARDIA w Krupach (5 km). Czynna maj-wrzesień 

Park nietuzinkowej rozrywki z blisko setką gier. Są tu zarówno gry 
jedno- jak i kilkuosobowe. Proste zasady sprawiają, że nawet 
najmłodsi nie będą mieć problemu z ich opanowaniem, a rywalizacja i 
ruch na świeżym powietrzu to powrót do spędzania czasu z rodziną i 
przyjaciółmi, z dala od wirtualnego świata. Większość gier została 
wykonana z drewna z elementami metalowymi. Każda gra została 
zaprojektowana i wykonana ręcznie w jednym egzemplarzu. 

 

DOLINA CHARLOTTY w Strzelinku k. Słupska (45 km)  

Wśród atrakcji mini zoo, fokarium, wodne safari, Kraina Bajek, park 
linowy, zagroda leśnych zwierząt, łowisko. 

 

 

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POMORZA w Swołowie (33 km) 

Możliwość zwiedzania oryginalnej pomorskiej zabudowy wiejskiej 
("kraina w kratę"), oraz udziału w licznych imprezach (m.in. Święto 
Miodu, Babie Lato, Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina) 

 

 

FORT MARIAN MALECHOWO (22 km) 

Znajduje się przy drodze krajowej nr 6, około 3 km za wsią Malechowo 
kierując się na Koszalin. Można tu między innymi zwiedzić muzeum 
militariów, gdzie wyeksponowano wiele motocykli, broni, różnego 
typu, mundurów wojskowych oraz pojazdów zarówno tych ciężkich 
gąsienicowych, jak i nieco mniejszego kalibru. Po wyjątkowym 
muzeum oprowadza sam właściciel, opowiadając niesamowite historie 
i ciekawostki.  

 

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY - Światowy Rezerwat Biosfery (75km) 

Jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Utworzony w 1967 roku. 
Został włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów 
Biosfery. Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie 
jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede 
wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. 


