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ParkMiniatur i Kolejek w Dziwnowie to fantastyczna atrakcja dla
małych i dużych. Znaleźć tu można miniatury latarni morskich
polskiego wybrzeża oraz repliki lokomotyw, wagonów i
parowozów z taborami, które wydają dźwięki i wypuszczają dym z
kominów, jak prawdziwe pociągi. Wszystko stworzone jest
ręcznie, z wielką starannością i dbałością o najmniejsze
szczegóły.

PARK MINIATUR I KOLEJEK
park-miniatur.pl

Dziwna, Dziwnów 
+48 502 284 588

To miejsce, w którym można poczuć prawdziwy nadmorski i
rybacki klimat. Wśród bogatej ekspozycji zobaczyć można stare
narzędzia połowowe, łodzie, ciekawe okazy ryb, stare dokumenty
i fotografie i wiele innych. Najcenniejsze eksponaty to jednak
oktant, włok oraz koleń. Muzeum, organizuje też lekcje muzealne,
warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA
MORSKIEGO

muzeumniechorze.pl/

Al. Bursztynowa 28, Niechorze 
+48 913 863 250

Mieści się ona na plaży, nieopodal ulicy Pocztowej. W skład
wyposażenia przystani wchodzą dalba wyciągowa i 2 pomosty
rybackie. Tutejsze kutry rybackie oznaczone są na burcie napisem
"NIE". Wcześnie rano, można tu kupić także ryby bezpośrednio z
łodzi, od rybaków. Zacumowane kutry, morze i plaża tworzą
piękne i uwielbiane przez turystów tło do pamiątkowych zdjęć.

PRZYSTAŃ RYBACKA

Foka Depka urodziła się 16.02.2004 r. w helskim fokarium. Po
wypuszczeniu do morza, wróciła jednak na polskie wybrzeże,
wylegując się często na niechorskiej plaży. W latach 2005-2007
Depka była jedyną foką dziko żyjącą w tej części Bałtyku. W
Niechorzu postawiono więc na jej cześć pomnik, stojący na placu
zwanym Placem Foki Depki. Fokę widziano ostatnio w 2007 r.

POMNIK FOKI DEPKI

Plac Foki Depki, Niechorze
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Dziwnów 23.66 km* Niechorze 0.25 km*
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To jeden z 3 kompleksów sportowych w Gminie Rewal. W jego
skład wchodzą: boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną, Boisko
piłkarskie z nawierzchnią naturalną, boisko zewnętrzne do
siatkówki i koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna z tartanu, korty
tenisowe z 4 boiskami, zadaszona hala sportowa z nawierzchnią
parkietową, dobrze wyposażona siłownia oraz skatepark.

KOMPLEKS SPORTOWY

Leśna 3, Niechorze 
+48 913 863 684

To zespół 4 profesjonalnych boisk do gry w tenisa ziemnego,
pokrytych nawierzchnią Wimbledon 20 i sztucznie oświetlanych,
co pozwala na grę także po zmroku. Zapewnia to komfortowe
warunki do gry rekreacyjnej i do rozgrywania profesjonalnych
meczy tenisowych. Korzystać z nich można indywidualnie i
grupowo w ramach obozów sportowych.

KORTY TENISOWE

Leśna, Niechorze 
+48 913 863 684

W Niechorzu, w ramach tutejszego kompleksu sportowego
znajduje się także skatepark. Jest on dobrze wyposażony i
profesjonalnie przygotowany do ewolucji na rolkach, desce czy
rowerze. W skład jego wyposażenia wchodzą następujące
przeszkody: bank, quarter pipe, grindbox, rampy oraz poręcz. To
miejsce chętnie odwiedzane jest przez miejscową i przyjezdną
młodzież.

SKATEPARK

Leśna, Niechorze 
+48 913 863 684

To naturalny, nieskażony przemysłem ani szkodliwą działalnością
człowieka akwen, powstały przez odcięcie mierzeją zatoki
morskiej. Bezpośrednio nad jeziorem leżą
Niechorze, Pogorzelica oraz Skalno. Cały teren wokół jeziora jest
objęty ochroną rezerwatu Jeziora Liwia Łuża. Prowadzi tam też
szlak rowerowy. Z morzem, Liwią Łużę łączy Kanał Liwka,
przecinający plażę.

JEZIORO LIWIA ŁUŻA
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Kręgle to zawsze świetny pomysł na spędzenie czasu z rodziną
lub znajomymi, także podczas urlopu. W Pogorzelicy pograć
można na przykład w ośrodku Sandra Spa. Stworzona tu
kręgielnia jest ogólnodostępna i może skorzystać z niej każdy,
nawet nie będąc zameldowanym w hotelu. Do dyspozycji graczy
pozostają 4 nowoczesne tory do gry, a także 2 stoły do bilarda.

KRĘGIELNIA

Wojska Polskiego 3, Pogorzelica 
+48 914 814 700

W Ośrodku Sandra SPA mieści się również ogólnodostępny
aquapark wyposażony w wiele wodnych atrakcji, takich jak:
baseny kryty odkryty, solankowy, "dzikie rzeki". jacuzzi,
zjeżdżalnie kryte, zjeżdżalnie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe,
sauna sucha, baseny termalne, wodna ścieżka do masażu stóp,
tepadarium, wodna dżungla i plac zabaw dla dzieci i wiele
innych.

KOMPLEKS BASENOWY SANDRA
sandra.ta.pl/

Wojska Polskiego 3, Pogorzelica 
+48 914 814 700

Powstała w 1866 roku, 45-metrowa budowla latarni, góruje nad
okolicą, stojąc dumnie na nadmorskim klifie. Na jej szczycie, na
wysokości 37 metrów stworzono ogólnodostępny taras
widokowy. Latarnia do dziś pełni swoją funkcję, a zasięg jej
światła wynosi 20 Mm czyli ok. 37 km. Przy wejściu do niej
rośnie kilkudziesięcioletni ogród, z potężnymi, 2 m żywopłotami.

LATARNIA MORSKA

Polna 30, Niechorze 
+48 913 863 543

To wyjątkowa atrakcja dla małych i dużych. Na wyciągnięcie ręki
są tu dziesiątki gatunków kolorowych, egzotycznych motyli z
różnych zakątków świata. Można tu dowiedzieć się i
poobserwować jak wykluwają się motyle, jak wznoszą się w
powietrze, jakie są ich zwyczaje, co oznaczają wzory na ich
skrzydłach, w jaki sposób widzą i czym jest pyłek na ich
skrzydełkach.

MOTYLARNIA
motylarnianadmorzem.pl/

Polna (przy latarni morskiej), Niechorze 
+48 570 781 364
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Pogorzelica 1.17 km* Pogorzelica 1.17 km*
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Ten obejmujący 220 ha obszar, pokrywający się z linią brzegową
Liwiej Łuży, utworzono w 1959 roku, w celu ochrony populacji
lęgowej, rzadkiego wówczas łabędzia niemego. Sytuacja tego
gatunku znacząco się poprawiła, więc dziś, celem ochrony jest
przede wszystkim zachowanie całego, jeziornego ekosystemu i
siedlisk rzadkich roślin słonolubnych i biotopów ptaków.

REZERWAT LIWIA ŁUŻA

W Lędzinie, 2 km od Niechorza, stoi niezwykły zabytek
- holenderski wiatrak z 1723 roku. Jeszcze do lat 60. działał
sprawnie, potem niestety popadł w ruinę. Odrestaurowano go
jednak i pozostawiono oryginalne koła zębate i mechanizmy,
biegnące od podstawy, aż do kopuły wiatraka. Dziś znajdują się
tam też pokoje, a tuż obok kawiarnia i domki w stylu starej wsi.

WIATRAK W LĘDZINIE
https://wiatrakwledzinie.wordpress.com/

Lędzin, Karnice 
+48 732 930 349

To miejsce idealne dla miłośników sportu, adrenaliny i
emocji. Do dyspozycji śmiałków są tu 4 zróżnicowane pod
względem trudności trasy - dla dzieci, trasa krótka dla osób pow.
140 cm wzrostu, trasa długa dla osób pow. 140 cm wzrostu oraz
trasa wysoka dla osób pow. 155 cm i 13 lat  Można tu także
spróbować swoich sił na przykład w zjeździe 50-metrową tyrolką.

PARK LINOWY REVOLTA
revoltasport.pl/

Wojska Polskiego 17, Pogorzelica 
+48 888 370 760

Pogorzelicę i jej okolice porasta niezwykle cenny sosnowy bór
bażynowy. To szczególny rodzaj lasu, który w Polsce pokrywa
jedynie 50 km powierzchni, wyłącznie piaszczystych podłoży.
Rozciąga się on w wąskim pasie stąd do Mrzeżyna na
wschodzie. Bory bażynowe cechują się luźnym drzewostanem,
nieregularnymi koronami i poskręcanymi pniami i konarami. 

SOSNOWY BÓR BAŻYNOWY
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Aleja Róż i Zakochanych to niezwykle urokliwe miejsce,
zlokalizowane na samym klifie. To wspaniała atrakcja dla
zakochanych i nie tylko. Wzdłuż alejek rosną piękne krzewy i
niemal 150 gatunków róż. Nie brakuje też tablic z miłosnymi
wyznaniami w językach obcych i objaśnieniem znaczeń
kwiatów. Uroku całości dodają rzeźby Romea i Julii i Małego
Księcia i Róży.

ALEJA RÓŻ I ZAKOCHANYCH

Klifowa, Rewal

Bajkowa Chata w Rewalu to magiczne miejsce. Tutaj, w jednym
miejscu spotkać można w lesie Jasia i Małgosię, poznać groźną
Królową Śniegu i przestraszyć się Czarownic czy Draculi. Można
też zaznać złudzenia optycznego w pokoju Amesa. To idealna
atrakcja dla rodzin z dziećmi i nie tylko - każdy znajdzie tu coś
interesującego, a zaskakujące widoki - gwarantowane!

BAJKOWA CHATA
bajkowa-chata.pl/

Słonecznikowa 9, Rewal 
+48 787 752 302

Dwa żeliwne, potężne posągi wielorybów, to symbole Rewala
zdobiące jego centrum. Ważą 10 oraz 5 ton i noszą łacińskie
imiona Ventus i Fluctus. W zasadzie, są to szkielety wielorybów,
wykonane z odpornej na pogodę, wzmacnianej stali. Tuż obok
znajdują się też podświetlana w nocy fontanna i platforma
widokowa. To miejsce uwielbiane przez rodziny z dziećmi.

REWALSKIE WIELORYBY

Plac Wielorybów, Rewal

Stadnina „Koński kierat” w Rewalu to miejsce gdzie można
nauczyć się jazdy konnej, podszkolić już posiadane umiejętności
lub w przypadku sporego doświadczenia - po prostu skusić się na
jazdę rekreacyjną po rewalskich okolicach. Jest tu również
ujeżdżalnia i tor do skoków. Dzieci od 6 roku życia liczyć mogą
natomiast na jazdę na kucyku, prowadzanym na lonży.

STADNINA KOŃSKI KIERAT
jazda-konna-w-rewalu.manifo.com/

Dworcowa 20, Rewal 
+48 696 908 710
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Rewal 3.76 km* Rewal 4.35 km*
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Okolice Trzęsacza są bardzo lubiane przez paralotniarzy, których
często zobaczyć można, stojąc na platformie widokowej lub leżąc
na plaży. Będąc na urlopie w tym rejonie można więc skorzystać z
tej nietypowej atrakcji i wzbić się w powietrze paralotnią, wraz z
instruktorem, na wysokość od 50 do nawet 150 metrów nad
ziemią, podziwiając piękne widoki z lotu ptaka.

LOTY PARALOTNIĄ

, Trzęsacz 
+48 609 981 282

To wyjątkowy, znany w całej Polsce, a nawet Europie zabytek, o
niezwykłej historii. Pierwotnie bowiem, kościół znajdował się 2
km od morza. Przez wieki, morskie fale wymywały brzegi, aż w
końcu, w roku 1900, świątynia zaczęła się osuwać w dół
stromego klifu. Z okazałej budowli zostały jedynie ruiny, dziś już
dobrze zabezpieczone, by uchronić je przed erozją.

RUINY GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA NA
SKARPIE

W Trzęsaczu, tuż przy ruinach gotyckiego kościoła, nad plażą,
mieści się wysoka na 20 m n.p.m., konstrukcja ze stali i żelbetu.
To pla orma widokowa, z której rozciągają się piękne widoki na
morze, odległy horyzont i szybujących na niebie paralotniarzy.
Można z niej zejść schodami, bezpośrednio na plażę. Po zmroku,
konstrukcję ozdabia wielokolorowa iluminacja.

PLATFORMA WIDOKOWA

W Trzęsaczu mieści się wyjątkowe muzeum, nad którego nową
odsłoną pracowali najlepsi europejscy specjaliści. To
mul medialna, nowoczesna ekspozycja, wykorzystująca
prezentacje, dźwięk oraz grę świateł i obrazów. W interesujący
sposób można tu poznać historię i legendy dotyczące ruin
kościoła na skarpie, znaczenie 15. południka i wiele innych
ciekawych historii. 

MULTIMEDIALNE MUZEUM NA KLIFIE
muzeumtrzesacz.pl/pl/

Klifowa 3b, Trzęsacz 
+48 504 074 780
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To świetny sposób na rodzinne spędzenie czasu podczas urlopu,
który spodoba się i dzieciom i dorosłym. Tor w Trzęsaczu to
pierwszy w Polsce, profesjonalny Minigolf filcowy. Mogą być tu
nawet rozgrywane międzynarodowej rangi zawody. Tor mieści się
przy ścieżce pieszo-rowerowej, łączącej Pustkowo i Trzęsacz. To
fantastyczna zabawa i zdrowa aktywność w jednym.

MINIGOLF

Kamieńska (w kierunku do Pobierowa), Trzęsacz 
+48 506 650 195

Bezpieczna jazda quadem jest możliwa i to w Trzęsaczu, gdzie
mieści się specjalnie przygotowany i profesjonalnie
zabezpieczony tor do jazdy, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Przed przejażdżką, każdy musi ubrać kask i odbyć szkolenie z
bezpiecznej jazdy. Każdy pojazd natomiast jest odpowiednio
przygotowywany. To fantastyczna, wakacyjna atrakcja dla całej
rodziny.

TOR QUADÓW
quadtrex.wix.com/quady

Kamieńska, Trzęsacz 
+48 723 124 335

Bałtycki Krzyż Nadziei stoi od roku 2007, na deptaku w
Pustkowie, 100 metrów od morza. To wierna kopia krzyża z
Giewontu w Tatrach. Krzyż został postawiony w odpowiedzi na
słowa Jana Pawła II, wypowiedziane podczas jego wizyty w
Szczecinie w 1987 r. Krzyż mierzy 19 m i waży 4,5 tony. Zimą,
pod konstrukcją ustawiana jest pięknie oświetlona
szopka bożonarodzeniowa.

BAŁTYCKI KRZYŻ NADZIEI

Ten urokliwy, zadbany park znajduje się przy Bałtyckim Krzyżu
Nadziei, nad samym brzegiem morza. Rosną tu starannie
przystrzyżone krzewy, kolorowe rabatki kwiatowe i wiele drzew.
Nie zabrakło nawet placu zabaw dla dzieci. W parku jest też
nietypowa atrakcja, bowiem w pewnym miejscu kostkę brukową
ułożono na obraz układu słonecznego, podświetlanego po
zmroku,

PARK PRZYJACIÓŁ PUSTKOWA

Leśna, Pustkowo

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NIECHORZA ZNAJDZIESZ NA
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Trzęsacz 7.00 km* Trzęsacz 7.16 km*

Pustkowo 7.76 km* Pustkowo 7.81 km*

* podana odległość od obiektu JAŚMIN jest wartością przybliżoną.
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To główna ulica Pobierowa, ciągnąca się wzdłuż plaży i licząca
sobie ok. 4 km, prowadząc do samego Pustkowa. To oprócz plaży
najpopularniejsze i najbardziej zatłoczone miejsce w Pobierowie.
Można tu oprócz tłumów znaleźć także liczne budki z
pamiątkami, jedzeniem, lodami, restauracje, puby czy grille. To
właśnie tutaj poczuć można prawdziwy nadmorski klimat.

ULICA GRUNWALDZKA

Grunwaldzka, Pobierowo

Przy przecięciu ulic Grunwaldzkiej z Mickiewicza, Pobierowo
rozpoczęło rozwój swego turystycznego potencjału. Zabytkowy
budynek hotelu Seeblick wybudowano w 1907 r. z inicjatywy
rolnika Frohreicha. Był to pierwszy (i jedyny przez jeszcze wiele
l a t ) hotel w miejscowości i okolicy. Dziś, po remoncie
budynek przejął Uniwersytet Szczeciński.

HOTEL SEEBLICK

Grunwaldzka 66, Pobierowo

Magiczny Domek w Pobierowie to miejsce, w którym grawitacja
nie istnieje, stół zwisa z sufitu i nie spada, a my chodzimy po
stropie głową do góry. Wnętrze tej osobliwej atrakcji
umeblowane i wyposażone jest całkiem standardowo, w
przedmioty codziennego użytku, a mimo to nasze zmysły wariują,
a poczucie równowagi ulega lekkiemu zachwianiu.

MAGICZNY DOMEK
magicznydomek.com/

Grunwaldzka 35, Pobierowo 
+48 913 864 207

Przy końcu ul. Grunwaldzkiej, za bazą ratowników, w otoczeniu
drzew, stoi niewielki, drewniany domek, wokół którego przez lata
narosło wiele interesujących opowieści. Według krążących
pogłosek, w domku tym mieszkała Ewa Braun, która była
kochanką, a następnie żoną Adolfa Hitlera. Dziś, dom niestety
stoi pusty, jest zniszczony i można go oglądać tylko z zewnątrz.

DOM EWY BRAUN

Grunwaldzka, Pobierowo
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Pobierowo 10.83 km* Pobierowo 10.86 km*

Pobierowo 10.93 km* Pobierowo 12.22 km*

* podana odległość od obiektu JAŚMIN jest wartością przybliżoną.
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