Co warto zobaczyć w pobliżu:
Sky Park
Malechowo 5, Ustronie Morskie - najwyższa wieża widokowa w Polsce. Na taras wieży na wysokości
19 go piętra prowadzi 216 schodów. Z tarasu widokowego można podziwiać świat z pięknej perspektywy
– Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Kołobrzeg. Ciekawostki obiektu to największy dmuchany
tor przeszkód, Koncerty na wieży artystów polskiej estrady oraz gwiazd muzyki klubowej, aleja
food trucków , ścieżka edukacyjna owady, exploratorium pozwalające pokazać dzieciom i dorosłym
działanie praw fizyki, optyki, logiki, astronomi i matematyki, seanse filmowe, stanowiska vR z krótkimi
wizytami w rzeczywistości wirtualnej, strefa sportu i rekreacji, piekna przyroda i hocki klocki

Pomerania – fun Park Kołobrzeg Dygowo
78-112 Pyszka, Pyszka 4 - największy Park Rozrywki na Pomorzu Zachodnim gdzie cała rodzina spędzi
wspaniałe chwile na wspólnej zabawie. Na terenie Parku znajdują się atrakcje zewnętrzne dostępne
sezonowo oraz atrakcje całoroczne. Do dyspozycji gości są restauracje, kawiarnia oraz liczne punkty
gastronomiczne. Wielką atrakcją jest autentyczna wioska wikingów Trollborg - gród składający
się z 10 chat, w których Zyją i pracują prawdziwi wikingowie.

Skansen Chleba
Kołobrzeska 9, Sianożęty - W skansenie Chleba będziecie Państwo mieli okazję spróbować chleba
wypiekanego zgodnie z wypracowanymi przez lata naturalnymi recepturami. Pieczywo wypieka się
w 120 letnim piecu chlebowym. Oprócz niego mamy możliwość obejrzenia zabytkowych przedmiotów
związanych z wypiekiem chleba. Chętni mogą uczestniczyć w prelekcji oraz samodzielnie wykonać jakąś
formę piekarską.

Co warto zobaczyć w pobliżu:
Miasto Myszy
ul. Morska 2 , Kołobrzeg - Miasto Myszy to wyjątkowe miejsce w Kołobrzegu, które odczaruje te małe
gryzonie, przedstawiając je jako domowych pupili, zwierzątka inteligentne, zwinne i takie które można
obserwować godzinami. Wystawa ponad 500 żywych myszek!

Aquapark Ustronie Morskie
Centrum Sportowo – Edukacyjne w Ustroniu Morskim - Na terenie obiektu znajdują się baseny:
wewnętrzne i zewnętrzne z wannami z hydromasażem, sauny, bowling, korty tenisowe,boisko do piłki
plażowej, siłownia

Latarnia Morska w Kołobrzegu
Kołobrzeg ul. Morska 1 - Obiekt turystyczny – możliwość zwiedzania latarni oraz podziwiania panoramy
miasta i okolic z tarasu widokowego oraz portu wojennego. Pierwsze światło latarni morskiej zapalono
w 1666 roku. Latarnia ma 26 metrów wysokości. Na terenie Latarni Morskiej znajduje się Muzeum
Minerałów

Latarnia Morska w Gąskach
ul. Latarników 7 Gąski - Obiekt turystyczny przeznaczony do zwiedzania. Latarnia zbudowana pod koniec
XIX wieku. Wysokość 50,2 m. Aby dostać się na szcyt latarni trzeba pokonać 190 schodów.
Ze szczytu latarni można dostrzec Sarbinowo, Chłopy, Mielno,

