
WIELKI SZLAK LEŚNY 
WYPRAWA 011 
NADMORSKIE LASY 
Nr katalogowy: WSL2017011ROD 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

To wyprawa dla rodzin oraz dla wszystkich, którzy chcą poczuć zapach 
nadmorskiego igliwia, pospacerować wytyczonymi szlakami po wydmach 
i odpocząć naprawdę blisko natury. 

Czas wyprawy: 3 dni 
Miejsce noclegów: Apartament w leśniczówce w Szklanej Hucie 
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 17 km (wersja na pogodę); ok. 4 km 
(wersja na niepogodę) 
Liczba km do przejechania łącznie: ok. 116 km (wersja na pogodę); ok. 
259 km (wersja na niepogodę) 
Rezerwacja: samodzielna 
Obiekty wymagające rezerwacji: 
1. Apartament w leśniczówce w Szklanej Hucie, Brzozowa 16A, 
Lubiatowo, tel. +48 (58) 572 26 00, kom. +48 694 417 623, 
choczewo@gdansk.lasy.gov.pl 

Uwaga: Obiekt może mieć ograniczoną dostępność.    
2. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Kluki 27, 76-214 Smołdzino, tel. 
+48 (59) 846-30-20, www.muzeumkluki.pl 
3. Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo" w Gdyni, ul. Marszewska 5,  
81-081 Gdynia, marszewo@gdansk.lasy.gov.pl - rezerwacja zajęć przez 
formularz dostępny na http://www.marszewo.edu.pl/edukacja 

Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 3 do 6 

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY 
PIĄTEK (wersja na każdą pogodę):  
- zakwaterowanie w apartamencie w leśniczówce Szklana Huta 
- przejazd do Białogóry na początek ścieżki zlokalizowanej przy końcu(ok. 
500 m) Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Białogórze przy ulicy 
Harcerskiej (ok. 7 km, ok. 15 min) 
- spacer nad morze ścieżką edukacyjną przez rezerwat „Białogóra” 
pokazujący przyrodę torfowisk i lasów nadmorskich (czas przejścia ok. 1 
godz., odległość ok. 2 km w jedną stronę), 
- pobyt na plaży i powrót promenadą do Białogóry (czas przejścia ok. 20 
min, do przejścia ok. 1 km) 
- powrót do apartamentów w leśniczówce w Szklanej Hucie (ok. 7km, ok. 
15 min) 
- kolacja przygotowana we własnym zakresie  w apartamencie w 
leśniczówce w Szklanej Hucie   
- nocleg w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie 

DLACZEGO TUTAJ? 
Województwo pomorskie to 
trzeci najbardziej zalesiony 
teren Polski – lasy zajmują tu 
ponad 36% powierzchni. 

Piaszczyste ruchome wydmy, 
zapach igliwia sosny, jeziora 
okolone lasami mieszanymi i 
liściastymi, przestrzeń, piękne 
krajobrazy i nadmorska 
wolność to tylko kilka atrakcji 
tej wycieczki. 

 

 

Rezerwat Choczewskie Cisy 
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SOBOTA (wersja na słoneczną pogodę)  
- śniadanie przygotowane we własnym zakresie w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie  
- przejazd do Skansenu w Nadolu (ok. 18 km, ok. 20 min) 
- zwiedzanie Skansenu w Nadolu Muzeum Ziemi Puckiej (czas zwiedzania ok. 1,5 h) 
- odpoczynek na plaży nad Jeziorem Żarnowieckim przy samym skansenie, możliwość wypożyczenia rowerów 
wodnych, łódek, przejazd szybką motorówką (ok. 1 h) 
- przejazd do wieży widokowej Kaszubskie Oko (ok.  4km, czas przejazdu ok. 6 min) 
- zwiedzanie kompleksu Kaszubskie Oko – spacer po kompleksie oraz wejście na popularną 44-metrową wieżę 
widokową oraz możliwość skorzystania przez dzieci z placu zabaw (czas zwiedzania min. 1 godz.) 
-  przejazd do Osetnika na parking tuż przy szlaku prowadzącym do latarni morskiej Stilo (ok. 28 km, ok. 30 min) 
- obiad w Osetniku (restauracja lub smażalnia ryb w okolicy parkingu) 
- przejście do latarni morskiej Stilo (ok. 800 m, ok. 10 min) 
- zwiedzanie latarni morskiej Stilo (ok. 30 min) 
- pobyt na plaży (szacowany czas ok. 1 h) 
- przejście – powrót do Osetnika (ok. 1, km, ok. 10  min.) 
- powrót do apartamentu w leśniczówce w Szklanej Hucie (ok. 21 km, czas przejazdu ok. 25 min) 
- kolacja we własnym zakresie w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie  
 
SOBOTA (wersja na niepogodę): 
- śniadanie we własnym zakresie w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie 
- przejazd do Skansenu w Klukach (ok. 77 km, czas przejazdu ok. 1,5 h) 
- Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach https://www.muzeumkluki.pl/ – zwiedzanie skansenu, możliwość obejrzenia 
np. słynnych, oryginalnych „klumpów” czyli butów dla konia -ułatwiających chodzenie po otaczających wieś 
mokradłach, po uprzednim zamówieniu: lekcja kopania torfu czy kręcenia powrozów (czas zwiedzania ok. 2 godziny) 

- obiad w okolicach Kluk 
- przejazd do Czołpina (ok. 10 km, czas przejazdu ok. 15 min) 
- zwiedzanie latarni morskiej Człopino (czas zwiedzania ok. 30 min) 
- powrót do apartamentu w leśniczówce w Szklanej Hucie (ok. 74 km, czas przejazdu ok. 1,5 h) 
- kolacja we własnym zakresie w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie 
- nocleg w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie 

NIEDZIELA (wersja na słoneczną pogodę):  
- śniadanie we własnym zakresie w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie oraz wykwaterowanie  
- przejazd do Rąbki na parking zlokalizowany przy wejściu do Słowińskiego Parku Narodowego (ok. 41 km, czas 
przejazdu ok. 45 min) 
- przejście szlakiem do Góry Łąckiej (ok. 7 km, czas przejścia ok 1 h) 
- wejście na Górę Łącką oraz powrót plażą do Wyrzutni Rakiet (do przejścia ok. 4 km, czas przejścia ok. 1,5 h) 
- powrót pojazdami elektrycznymi na parking (ok.  20 min) 
- przejazd do Łeby (ok. 4 km, czas przejazdu ok. 10 min) 
- obiad w Łebie  
- zakończenie wyprawy 
 
NIEDZIELA (wersja na niepogodę):  
- śniadanie w apartamencie w leśniczówce w Szklanej Hucie oraz wykwaterowanie 
- przejazd do Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (ok. 61 km, czas przejazdu ok. 1 h) 
- zwiedzanie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo. Możliwość spaceru „Szlakiem w korzeniach drzew” lub 
„Szlakiem Alicji w zaczarowanym lesie” (do przejścia ok. 1 km, czas zwiedzania ok. 2 godziny) 
- przejazd do Mechowa (ok. 37 km, czas przejazdu ok. 50 min) 
- zwiedzanie Groty Mechowskiej (ok. 30 min) 
- obiad w okolicach Pucka 
- zakończenie wyprawy  

https://www.muzeumkluki.pl/


Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze 
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie oraz telefoniczne.  
W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne 
sprawdzenie niżej opisanych informacji w poszczególnych obiektach. 

Zagroda Gburska i Rybacka – Skansen w Nadolu 
(źródło: https://muzeumpuck.pl/godziny-bilety/ ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• bilety wstępu: normalny : 10 zł/os.; ulgowy: 8 zł./os. 
• przewodnik: 50 zł  

• Czynne:  
1 MAJ - 31 SIERPIEŃ: poniedziałek – nieczynne, wtorek - piątek: 9.00-17.00, sobota - niedziela: 10.00-17.00 

• 1- 30 WRZESIEŃ: poniedziałek – nieczynne, wtorek - piątek: 9.00-16.00, sobota - niedziela: 10.00-16.00 
• 1 PAŹDZIERNIK - 30 KWIECIEŃ: poniedziałek – nieczynne, wtorek - piątek: 8.00-15.00, sobota - niedziela: 

10.00-14.00 
• Wstęp bezpłatny na wystawę stałą odbywa się w miesiącach październik - kwiecień w niedzielę w godzinach 

10.00-14.00  
 

Wieża widokowa „Kaszubskie Oko” 
(źródło: https://www.karwia.info.pl/atrakcje/37/kaszubskie_oko ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• Wjazd windą: 14 zł/os. (normalny), 10 zł/os. (ulgowy) 
• Wejście schodami: 11 zł/os. (normalny), 8 zł/os. (ulgowy) 
• Godziny otwarcia wieży: 

Kwiecień: soboty i niedziele: 10:00-16:00 
maj: poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00, sobota – niedziela: 10:00 – 19:00 
czerwiec: poniedziałek – piątek: 10:00 – 20:00, sobota – niedziela: 10:00 – 21:00 
lipiec i sierpień: 7 dni w tygodniu: 9:00 – 21:00 
wrzesień: 7 dni w tygodniu: 10:00 – 18:00 
październik: soboty i niedziele: 12:00 – 16:00 

• Parking bezpłatny 

Latarnia morska „Stilo” 
(źródło: https://www.leba.info.pl/atrakcje/15/latarnia_morska_stilo ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• Bilety wstępu 8,00 zł/os. (normalny), 6 zł/os. (ulgowy)  
• Czynne od 1 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 10:00-18:00  
• Parking płatny w sezonie (od maja do końca września) – 2 zł/h  

(źródło ww. informacji: konsultacja pracownika LP w maju 2019 r.) 
 

Rąbka – Ruchome Wydmy 
(źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/informacje-praktyczne/ ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• Wejściówka do Słowińskiego PN –normlany 7 zł/os., ulgowy 3,5 zł/os. Opłata za wstęp do SPN – ważna na 

wszystkich wejściach niezależnie od miejsca zakupu w danym dniu pobierana od 1 maja do 30 września 
• Przejazd pojazdem elektrycznym: normalny - 15 zł /os. 
• Park udostępniony jest dla ruchu turystycznego od świtu do zmierzchu przez cały rok 
• Parking płatny – Czołpino– 2 zł za godzinę za samochód osobowy, w Rabce koło Łeby – 6 zł za 1 godzinę 
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Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie 
(źródło: http://www.marszewo.edu.pl/jak-i-kiedy ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• Teren ogrodzony otwarty w ograniczonym zakresie - w dni robocze, 10:00-15:00 

Część leśna ogrodu poza terenem ogrodzonym, ze szlakami edukacyjnymi (Szlakiem Alicji w zaczarowanym lesie i 
Szlakiem korzeni) - dostępne całodobowo, przez cały tydzień! 

• Sprawdź lokalizację tych i innych atrakcji na mapie Ogrodu 
(https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a51e3bd404464cafa6cfa51b55054cba&extent=1
8.409,54.5168,18.4248,54.5219 ) . Już na miejscu przyda się aplikacja "Nadleśnictwo Gdańsk" 
(https://nadlesnictwogdansk.treespot.pl/ )- pamiętaj o jej aktualizacji by działała poza 
siecią!http://www.marszewo.edu.pl/jak-i-kiedy   

• Arboretum przyjmuje głównie grupy zorganizowane po uprzednim ustaleniu terminu (najlepiej rezerwować 
terminy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem – preferowany kontakt mailowy.  

• Wstęp bezpłatny 
• Przed wejściem do ogrodu jest obszerny, bezpłatny parking 

Grota Mechowska 
(źródło: https://www.jastrzebiagora.pl/atrakcje/groty-w-mechowie ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• Ceny biletów: normalny: 3 zł/os.; ulgowy: 2 zł/os. 
• Grota dostępna codziennie 9.00-17.00Możliwy dojazd przed wejście groty dla osób niepełnosprawnych na 

wózkach 
• Przy wjeździe do wsi dostępny bezpłatny parking na samochody osobowe i autobusowe 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 
(źródło: https://muzeumkluki.pl ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 
• bilety wstępu: normalny – 18 zł, ulgowy – 12 zł 
• Czynne:  

1 lutego – 28 lutego 
 
    poniedziałek: nieczynne 
    wtorek: 09:00 – 12:00 wstęp bezpłatny, możliwość wejścia na teren do godziny 11:00 
    środa – niedziela: 09:00 – 15:00 wstęp do godz. 14:00 
 
1 marca – 31 maja 
 
    poniedziałek: 09:00 – 12:00 
    wstęp bezpłatny, możliwość wejścia na teren do godziny 11:00 
    wtorek – niedziela: 09:00 – 16:00 
    wstęp do godziny 15:00  
 
1 czerwca – 31 sierpnia 
 
    poniedziałek: 11:00 – 15:00 
    wstęp bezpłatny, możliwość wejścia na teren do godziny 14:00 
    wtorek – niedziela: 10:00 – 18:00 
    wstęp do godziny 17:00  
 
1 września – 31 października 
 
    poniedziałek: 11:00 – 15:00 
    wstęp bezpłatny, możliwość wejścia na teren do godziny 14:00 
    wtorek – niedziela: 09:00 – 16:00 
    wstęp do godz. 15:00 
 
2 listopada – 30 listopada 
 
    poniedziałek: nieczynne 
    wtorek: 11:00 – 15:00 wstęp bezpłatny, możliwość wejścia na teren do godziny 14:00 
    środa – niedziela: 09:00 – 15:00 wstęp do godz. 14:00 

• Nieczynne: 1 grudnia – 31 stycznia, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, 1 i 11 listopada. 
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Latarnia morska w Czołpinie 
(źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/latarnia-morska-czolpino/ ) 

Informacja aktualna na listopad 2022 r. 

• Latarnia udostępniana jest w okresie: 

• od 1 maja do 15 czerwca w godz. 10:00 – 18:00 

• od 16 czerwca do 31 sierpnia w godz. 10:00 – 20:00 

• od 1 września do 30 września w godz. 10:00 – 18:00 

• Bilety: 4 zł bilet normalny i 2 zł bilet ulgowy 

• Samochód musimy zostawić na parkingu Czołpino Leśny (6 zł za samochód osobowy) i wykupić bilet wstępu do 

Słowińskiego Parku Narodowego – 7 zł normalny; 3,5 zł ulgowy 

BUDŻET WYPRAWY 

Stan na 25.11.2022 r. dla 2 dorosłych osób i 2 dzieci: 

Nocleg w apartamencie w leśniczówce Szklana Huta:  
sezon (01 maja – 31 sierpnia, 20 grudnia – 10 stycznia) – 640 zł/dobę za apartament 
poza sezonem - 400 zł/doba za apartament 
 
łącznie 1280 zł. w sezonie, (800 zł, poza sezonem) 
(źródło: 

https://choczewo.gdansk.lasy.gov.pl/documents/688441/40349420/Cennik+apartament+szklana+huta+202
2/ac82c0e5-3d2e-a7e8-eb08-2df7ac805190  ) 

bilety wstępu (wersja na pogodę): 

• Skansen w Nadolu 10 zł/os bilet normalny, 8 zł bilet ulgowy. (źródło: https://www.dzieckowpodrozy.pl/skansen-nadole-
opinie-atrakcje-dla-dzieci/  

• Wieża widokowa „Kaszubskie Oko” (czynna od kwietnia do października) – wjazd windą: 14 zł/os. (normalny), 
10 zł/os. (ulgowy) (źródło: https://www.karwia.info.pl/atrakcje/37/kaszubskie_oko ) 

• Latarnia morska „Stilo” – 8,00 zł/os. (normalny), 6 zł/os. (ulgowy) (źródło: 
https://www.leba.info.pl/atrakcje/15/latarnia_morska_stilo ) 

• Parking przy Latarni – 2 zł/h x ok. 3 godz. = 6 zł (źródło: konsultacja pracownika LP w maju 2019 r.) 
• Rąbka – Ruchome Wydmy, przejazd pojazdem elektrycznym – 15 zł/os. w jedną stronę. 

(źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/informacje-praktyczne/) 
• Grota Mechowska – normalny 3 zł/os., ulgowy 2 zł/os., parking przy grocie – bezpłatny (źródło: 

https://www.jastrzebiagora.pl/atrakcje/groty-w-mechowie  ),  
• Wejściówka do Słowińskiego PN –normlany 7 zł/os., ulgowy 3,5 zł/os. (źródło: 

http://slowinski.parknarodowy.com/informacje-praktyczne/.) 
• Parking, Rąbka – Ruchome Wydmy – 12 zł (6 zł/1 godz.) (źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/informacje-

praktyczne/) 

Łącznie dla 2 osób dorosłych: 132 zł 

Łącznie nocleg i atrakcje ok. 1412 zł (bez kosztów paliwa i wyżywienia) 

Budżet dla rodziny składającej się z 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci korzystających z biletów ulgowych: 

Nocleg: 1288 zł 

Bilety wstępu i parkingi: 221 zł 

Łącznie nocleg i atrakcje ok. 1501 zł (bez kosztów paliwa i wyżywienia oraz opłat za en. el. w Ośrodku w Białogórze) 
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Wersja na niepogodę: 

Bilety wstępu: 

• Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – normlany 18 zł/os., ulgowy 12 zł/os. (źródło: https://muzeumkluki.pl/mily-
gosciu/cennik/  ) 

• Latarnia morska Czołpino – normlany 4 zł/os., ulgowy 2 zł/os. (źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/latarnia-
morska-czolpino/ ) 

• Parking Czołpino – 6zł/dobę  za samochód osobowy (źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/latarnia-morska-czolpino/ 
• Wstęp do SPN – normlany 7 zł/os., ulgowy 3,5 zł/os. (źródło: http://slowinski.parknarodowy.com/informacje-praktyczne/  ) 
• Ogród Botaniczny Marszewo – wstęp bezpłatny (źródło: http://www.marszewo.edu.pl/zasady) 
• Grota Mechowska – normalny 3 zł/os., ulgowy 2 zł/os., parking przy grocie – bezpłatny (źródło: 

http://oksitpuck.pl/grota/ ) 

Łącznie dla 2 osób dorosłych: 70 zł   

Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu wynosi 1350 zł dla dwóch osób (bez kosztów paliwa i 
wyżywienia) 

Budżet dla rodziny składającej się z 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci korzystających z biletów ulgowych: 

Nocleg: 1280 zł 

Bilety wstępu i parkingi: 109 zł 

Łącznie nocleg i atrakcje ok. 1389 zł (bez kosztów paliwa i wyżywienia) 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

- Odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pomoże to uniknąć przykrych i bolesnych wypadków 
podczas pokonywania nierówności terenu 
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim 
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi 
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i 
kleszczami 
-  Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych 
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.  
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu 
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu 
zdezynfekować. 
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą 
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzeumkluki.pl/mily-gosciu/cennik/
https://muzeumkluki.pl/mily-gosciu/cennik/
http://slowinski.parknarodowy.com/latarnia-morska-czolpino/
http://slowinski.parknarodowy.com/latarnia-morska-czolpino/
http://slowinski.parknarodowy.com/latarnia-morska-czolpino/
http://slowinski.parknarodowy.com/informacje-praktyczne/
http://www.marszewo.edu.pl/zasady
http://oksitpuck.pl/grota/


MAPA 

Mapa – wersja na słoneczną pogodę 

 

 

Mapa – wersja na niepogodę 
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