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Przedstawiamy ofertę wczasów pobytowo – relaksacyjnych w naszym ośrodku D.W. Orlik w 

Rowach dla Seniorów w Sezonie 2019. 

Rowy są jednym z najbardziej atrakcyjnych 

miasteczek letniskowych na polskim 

wybrzeżu. Rowy położone są na Pobrzeżu 

Słowińskim pomiędzy Ustką a Łebą. Cechami 

charakterystycznymi tej miejscowości są szerokie 

piaszczyste plaże, lasy borów nadmorskich, także 

urwiste brzegi z klifami o wysokości do 30 

metrów, wspaniały mikroklimat o leczniczych 

właściwościach oraz unikalne położenie w otulinie 

Słowińskiego Parku Narodowego. Park ten powstał 

dla zachowania najatrakcyjniejszego fragmentu 

wybrzeża między Rowami a Łebą – należy do sieci światowych rezerwatów biosfery 

UNESCO. 

ROWY to miejscowość turystyczna, która swym turystycznym 

klimatem jest dużo spokojniejsza od sąsiadujących od zachodu 

Ustce a od wschodu Łebie. Szczególnie przez to jest polecana 

dla rodzin z dziećmi, turystów spędzających aktywnie urlop i 

wszystkich którzy chcą odpocząć od zgiełku cywilizacji. To 

idealne miejsce na aktywny wypoczynek – mnogość tras 

rowerowych i pieszych wokół Rowów, na terenie Słowińskiego 

Parku Narodowego – zapewni nam różnorodność naszego 

aktywnego wypoczynku. Rowy to idealne miejsce wypadowe na 

wycieczki do Ustki, Łeby, Słupska, a nawet do Gdańska, czy na 

malownicze Kaszuby. 

Rowy leżą nad 

otwartym morzem tuż przy Słowińskim Parku 

Narodowym. Dzięki sosnowym lasom rosnącym 

wokół Rowów można liczyć na łyk zdrowego 

powietrza. Gdy turysta nasyci się słońcem i zechce 

uciec od tłumów oblegających plażę, może udać 

się (koniecznie z aparatem fotograficznym) na w 

wędrówkę szlakami parku, w poszukiwaniu 

prawdziwej natury i malowniczych widoków nad 

przybrzeżnymi jeziorami. 

 

  

http://www.nadmorzem.com/rowy/
http://www.rowy.net.pl/slowinski-park-narodowy/
http://www.rowy.net.pl/slowinski-park-narodowy/
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Dom Wczasowy ORLIK: 
 

D.W. „ORLIK”  położony jest w samym centrum 
miejscowości, w bardzo bliskiej odległości od 
morza, może przyjąć jednorazowo 120 

wczasowiczów. Obiekt jest ogrodzony i 
oświetlony. Atrakcyjne położenie, miła obsługa 
oraz dobry standard gwarantują udany 

wypoczynek o każdej porze roku.  
W miesiącach wiosennych i jesiennych raj dla 
wędkarzy. W letnich i jesiennych grzybiarze 

znajdą w pobliskich lasach najładniejsze okazy 
grzybów.  
W minionych latach z usług ośrodka korzystali pracownicy Huty CMC Poland Sp. z o.o. oraz 

mieszkańcy niemal całej Polski. Miejsca wczasowe sprzedają do „Orlika” zaprzyjaźnione biura 
turystyczne w całym kraju. W naszym obiekcie gościliśmy również wielu turystów z zagranicy.  

 
 Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV LED, telewizja cyfrowa DVBT, internet WiFi,  
 Stołówka z kuchnią domową - tylko domowe posiłki przygotowywane na miejscu, 
 Parking dla samochodów osobowych I AUTOKARU, 
 Świetlica: TV 50” – DVD, kącik dla dzieci, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki 

oraz  gry świetlicowe,  
 Siłownia, 

 Gabinet masażu – łóżka nefrytowe, 
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Proponujemy organizacje turnusów dla Seniorów w 

sezonie 2019 

Termin Cena / osoby 

26 MAJ – 05 CZERWIEC, 
14 WRZESIEŃ – 24 WRZESIEŃ 

2019 

85 zł 
Osobodzień 

Przy pobycie 9 noclegów 

 

W cenie skierowania [przy pobycie min. 9 noclegów] 

 Nocleg, 

 Wyżywienie 3 posiłki dziennie [szwedzki stół: śniadanie i kolacja, obiady serwowane do stolika], 

 1 x Uroczysta Kolacja przy muzyce mechanicznej, 

 Karnet Masaż na łóżku Nefrytowym [37 – 

45 min] w ośrodku ORLIK [2 x 1 zabieg], 

 Karnet  w wypożyczalni rowerów [2 x 1h], 

 Wanna z hydromasażem [1 x sesja]. 
 

                                                                             
 

 

 

MASAŻ w D.W. ORLIK  - ŁÓŻKA NEFRYTOWE                
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Atrakcje w Rowach 
Rowy choć to mała miejscowość ma też kilka ciekawych miejsc w samej miejscowości lub w bliskiej okolicy (w 

zasięgu naszych nóg) do których warto by się udać. 

Plaża w Rowach – plaża w Rowach podzielona jest kanałem portowym na plażę zachodnią i wschodnią. Każdy 

powinien odnaleźć swój kawałek piaszczystego szczęścia, warto tylko dobrze poszukać. 

Słowiński Park Narodowy – w Rowach Park się zaczyna – tak lubię mówić – a kończy w Łebie. Jest więc kilka 

miejsc związanych z SPN, do których warto by się udać. 

Filia Muzeum Przyrodniczego SPN (ul. Parkowa 1) z ekspozycja pod nazwą „Plaża – cztery pory roku”, która 

poświęcona jest przeobrażeniom, jakim nieustannie podlega ten przybrzeżny piaszczysty obszar. W gablotach 

zaprezentowano sezonową, związaną z porami roku, różnorodność ekosystemu plaży, a szczególnie zmienność 

gatunkową awifauny. Podświetlane plafony ze zdjęciami i opisami obrazują dynamikę procesów i zjawisk 

przyrodniczych zachodzących na plaży w ciągu całego roku.Od 15 czerwca do 31 sierpnia codziennie w godz. 

9.00 – 17.00, Pomost widokowy nad jeziorem Gardno – oddalony od wejścia do parku o jakieś 1,5 km – pozwala 

spojrzeć na ogrom jeziora, warto też się przyjrzeć żeby zobaczyć wydmę na której stoi Latarnia Morska w 

Czołpinie, wieżę kościoła w Gardnie Wielkiej czy świętą górę Słowińców – Rowokół. Ścieżka Przyrodnicza 

ROWY – pętla około 7 km, oznaczone tablice ze stacjami opis których można znaleźć w specjalnej broszurce. 

Najpierw ścieżka wiedzie po mierzei Gardnieńskiej, a wracamy do Rowów po plaży. 

Port w Rowach – ul. Portowa – port morski w Rowach to mały port umieszczony na kanale rzeki Łupawy – 

łączącej jez. Gardno z morzem. W porcie cumuje kilka kutrów rybaków. Można też w sezonie wybrać się z niego 

na rejs po morzu. Warto też przejść się nabrzeżem portowym na falochrony wychodzące w morze. 

Kościół Neoromański z XIX w. – ul. Kościelna 

Wzgórze Cmentarne / Kościelne – ul. Spokojna – pozostałości po dawnym cmentarzu w Rowach, 

Wieża widokowa nad jez. Gardno – wieża wybudowana jest ok. 3 km od Rowów, na terenie Objejskich Łąk, 

dojazd do niej z ul. Kościelnej, ul. Kapitańską i dalej Łąkową – po wyjeździe z lasu są już drogowskazy na wieżę 

widokową. Z wieży widać całe jezioro oraz to co dookoła. 

PLAŻA – zejście Słowińskie 

  

Plaża Słowińska po wschodniej stronie portu. Rozciąga się już na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Park 

udostępnia 1,5 km bezpłatnej plaży. 

Zejście łagodne z małą wydmą. 

Ok. 30 m od plaży – pełne zagospodarowanie gastronomiczne 

  

http://www.rowy.net.pl/atrakcje-w-rowach/
http://www.rowy.net.pl/plaze-w-rowach/
http://www.rowy.net.pl/kosciol-neoromanski-z-xix-w/
http://www.rowy.net.pl/wzgorze-cmentarne/
http://www.rowy.net.pl/wieza-widokowa/
http://www.rowy.net.pl/plaza-zejscie-slowinskie/
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Wiosenny Spacer po Słowińskim Parku Narodowym 
Wiosną warto się przejść po ścieżkach Słowińskiego Parku Narodowego. Liście na drzewach nie przesłaniają 

widoków, plaża jest dzika i rzadko odwiedzana przez turystów, jezioro Gardno nie ma jeszcze szuwarowych 

wysp i jest na nim pełno ptaków. Oto mała relacja fotograficzna z tego spaceru. 

Wędkowanie w Rowach 
Amatorzy moczenia kija mogą w Rowach poddać się swojej pasji na kanale rzeki Łupawy łączącym jezioro 

Gardno z morzem. 

 

Żeby nie było prosto kanał ten choć niewielki jest podzielony na strefy wpływów: 

od morza do mostu drogowego – wody morskie zarządza nimi Urząd Morski w Słupsku 

szczegóły: http://oirmslupsk.mojbip.pl/?pid=64 potrzebny wniosek złożony w Inspektoratach Rybołówstwa w 

Słupsku (ul. Jana Pawła II nr 1 tel. 59 846 84 94) lub w Ustce ( ul. Marynarki Polskiej 31, tel 59 814 41 24) od 

mostu drogowego – do granic Słowińskiego Parku Narodowego odcinek należy do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Dla chętnych do amatorskiego połowu ryb wymaganym dokumentem jest 

ważna karta wędkarska. od granic Słowińskiego Parku Narodowego –  lewy brzeg rzeki Łupawy – do kanału 

biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków, – prawy brzeg rzeki Łupawy – do rozwidlenia koryta rzeki przy 

jeziorze, Zabronione jest przechodzenie, przepływanie oraz wędkowanie na kanale w Rowach, biegnącym od 

rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni ścieków (wał przeciwpowodziowy). 

jest to Łowisko Gardno należące do Słowińskiego Parku Narodowego – szczegóły http://slowinskipn.pl/pl/dla-

wedkarzy/oplaty-za-wedkowanie.html 

Rowerem – Dookoła jeziora Gardno 
ROWY – RETOWO – GARDNA WIELKA – SZLAKI SPN – ROWY odległość: ok. 30 km – czas: ok. 4 godz. 

 

http://www.rowy.net.pl/wiosenny-spacer-po-slowinskim-parku-narodowym/
http://www.rowy.net.pl/wedkowanie-w-rowach/
http://oirmslupsk.mojbip.pl/?pid=64
http://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/oplaty-za-wedkowanie.html
http://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/oplaty-za-wedkowanie.html
http://www.rowy.net.pl/rowerem-dookola-jeziora-gardno/
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Jadąc dookoła jeziora Gardno mamy okazję poznać wyjątkowość krajobrazu w Słowińskim Parku Narodowym. 

Zobaczymy podmokłe łąki przy jeziorze czy leśne szlaki na mierzei gardnieńskiej. Nie jest to wyznaczony szlak 

rowerowy, ale jest dosyć często używany przez rowerzystów. W większości drogi mamy tu utwardzone 

wyłożone płytami betonowymi, przez mały kawałek jedziemy drogą asfaltową, a później leśnymi ścieżkami 

Słowińskiego Parku Narodowego. 

Rowerem – Szlakiem Trzech Jezior 
ROWY – JEZ. GARDNO – JEZ. DOŁGIE MAŁE – JEZ. DOŁGIE DUŻE – ROWY 

odległość: ok. 20 km – czas: ok. 3 godz. 

 

Szlak Trzech Jezior nie jest wytyczonym szlakiem rowerowym, ale jest na tyle interesujący i zarazem nie jest 

mocno angażujący siły że można się w niego wybrać. Startujemy przy bramie wejściowej do Słowińskiego Parku 

Narodowego w Rowach, dalej jedziemy szlakiem czerwonym i jednocześnie – międzynarodowym szlakiem 

rowerowym –  R10. Jadąc przez las mierzei gardnieńskiej warto przystanąć na licznych ławeczkach i porozglądać 

się po parkowym lesie. Od głównego szlaku odchodzą szlaki czarne – które w większości są ścieżką dojścia do 

brzegu morza. 

Szlaki Turystyczne 
Rowy to doskonałe miejsce na rozpoczęcie wędrówek. Jeżeli nie możemy usiedzieć na miejscu warto wybrać 

się na wędrówkę szlakami i drogami. W Rowach zaczynają się dwa szlaki turystyczne po Słowińskim Parku 

Narodowym. Pamiętajmy że po parku możemy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach ! 

 

 

http://www.rowy.net.pl/rowerem-szlakiem-trzech-jezior/
http://www.rowy.net.pl/szlaki-turystyczne/
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Szlak czerwony Rowy – Łeba. Nadmorski pieszy czerwony szlak wiedzie przez całe wybrzeże Morza Bałtyckiego 

– odcinek z Rowów do Łeby w większości wiedzie szlakami Słowińskiego Parku Narodowego ma długość 36km. 

Oprócz powszechnie używanych przez PTTK oznaczeń szlaku, w miejscach kluczowych są ustawione przez SPN 

kierunkowskazy z podanymi odległościami do miejsc najbardziej atrakcyjnych, będących celem wędrówki 

turystów. Za latarnią morską w Czołpinie szlak przebiega przez Wydmy Czołpińskie i plażę – może to być 

utrudnieniem dla rowerzystów. 

Szlak czerwony Rowy – Ustka – w wersji na zachód możemy szlakiem czerwonym dotrzeć do Ustki, 

przechodzimy tuż przy nadmorskiej wydmie, często spoglądając z wysokich klifów – szczególnie w miejscowości 

Dębina – na morską plażę. 

Szlak zielony z Rowów. Szlak tworzy pętlę o długości 18 km. Rozpoczyna się w Rowach i biegnie równolegle ze 

szlakiem czerwonym. Przy pomoście nad jeziorem Dołgie Małe skręca w kierunku morza i z powrotem plażą w 

kierunku Rowów. 

Szlak Zwiniętych Torów. Z Ustką Rowy połączone są też 17 km szlakiem rowerowym Szlak Zwiniętych Torów – 

częściowo biegnących po poniemieckich nasypach kolejowych. Tory zostały zdemontowane po II wojnie 

światowej przez Armię Czerwoną i wywiezione do Związku Radzieckiego. 

Szlak 3 pomostów widokowych na jeziorach Gardno, Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. Rowy – Czołpino (ok. 33 

km). Trasa ta całym swym przebiegiem prowadzi przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo i widokowo zakątki 

Słowińskiego Parku Narodowego – Światowego Rezerwatu Biosfery. Biegnie też obok ścisłych – wodnych i 

florystycznych rezerwatów przyrody. Docierając do Czołpina mamy do wyboru 4 możliwości: powrót tą samą 

trasą; zapięcie “zielonej agrafki” (powrót prawie bezludna plażą z opalaniem się, kąpielą i oglądaniem m.in. 

szczątków nadmorskiego boru sprzed tysięcy lat); kontynuowanie wyprawy plażą na wschód do Łeby (ok. 20 

km); dojazd drogami asfaltowymi do Kluk (ponad 8 km) i wjazd na kolejną trasę rowerową. 
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Kontakt: 
 

Dominik Wnuk 

PREZES ZARZĄDU 

Tel. 695 107 118 

Dominik.wnuk@cmc.com 

 

 

   

Krzysztof Blejczak 

Kierownik Biura 
Organizacyjnego 

Tel. 695 107 871 

krzysztof.blejczak@cmc.com  

   

    

Informacje o firmie 

CMC Putex Sp. z o.o. 
Paderewskiego 61, 42-400 Zawiercie 

Tel. 32 67 156 15 

www.putex.pl 

 

 

 

mailto:Dominik.wnuk@cmc.com
mailto:krzysztof.blejczak@cmc.com

