


Darłowska Lokalna Organizacja Tury-
styczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej

to organizacja zrzeszająca Powiat
Sławieński, Miasta Darłowo, Sławno,

Darłowo, Malechowo, Postomino 
oraz przedsiębiorstwa z branży 

turystycznej, a także turystyczne 
organizacje pozarządowe. 

    
     


 

  

   
    
  

   
  
    

     


 




     
    
   
 

Serce
wybrzeża! 

// Centra obsługi turystycznej Darlot:
– Darłowo, ul. Św. Gertrudy 8 
tel. 519 30 30 32, e-mail: cot@darlot.pl 
– Darłówko, ul. Kotwiczna 14
tel. 732 66 99 19, e-mail: cot2@darlot.pl
– Dąbki (sezonowe), ul. Darłowska 51
tel. 884 31 94 68, e-mail: cot3@darlot.pl
– Regionalne Centrum Obsługi Turystycznej w Sławnie, 
ul. Dworcowa 4, tel. 519 30 30 31, e-mail: rcot@darlot.pl

W naszych Centrach Obsługi Turystycznej można zasięgnąć informacji doty-
czącej pobytu, dokonać rezerwacji noclegu, kupić bilet na przejazdy krajowe
i międzynarodowe, pamiątkę, zamówić niepowtarzalny gadżet własnego
projektu czy nabyć bilety na największe imprezy kulturalne, muzyczne i spor-
towe w Polsce. 

www.darlot.pl
facebook.com/DarlotSercePolskiegoWybrzeza
twitter.com/Darlot_pl
instagram.com/darlot.pl

Serdecznie zapraszamy! // 

 
    

  
  
   
 
 

   

     

 
     




  
 
  

  
   

 

       
  


 
 
  
    

 

 

   

   
 

Powiat Sławieński

// W skład Powiatu
Sławieńskiego 
wchodzi sześć gmin: 
– gmina miejska Sławno
– gmina miejska Darłowo 
oraz gminy wiejskie: 
– Darłowo
– Postomino 
– Malechowo 
– Sławno // 

DARLOT 
zyskuje uznanie 



 
 
 

 







 



 
  



Na środkowym wybrzeżu Bałtyku, pomiędzy Słupskiem 
a Koszalinem, w północno-wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego na tzw. Wysoczyźnie Sławieńskiej, 

która jest częścią Równiny Słupskiej, 
leży Powiat Sławieński. 



 
    

        
           

    


  
  
   
 
  

 
   


 
 
  
  
 
 

  
   

  
    

       


  
   



 
     
 
    
 
       
    

 

   

     
     
  
      
    

   

   


  
   

  
 
  
   

  

 

    
  
 

      

 
  
       
 

  
  

  
    
  
     
     

    

    
     

       
   
     

 

    
   


 

 

   

 
     
  


     

 
   
   
    
 
    


królewSkie Miasto
14-tysięczne nadmorskie miasto w województwie zachodniopomorskim, leżące w dolinie rzek Wieprzy 

i Grabowej. Uznawane za turystyczną stolicę powiatu sławieńskiego, 
jest ważnym portem morskim położonym na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 

MiaSto
żagli

Stolica wędkarStwa morskiego

Historia
i teraźniejszość



      
   
  
        
  
        
 

       

    
   
     

      
  

    




*   *   *
 

  
      


      

 

 



    
      

   

  
   
  
      
 
      
   
     


   
   
 
    
     
 
     
  
 
  
 



 
   
  
  
       
       
      
  

  
       
  
   
       

  
      
 
  


  
 
   
    
  
 
 



    
 

     
   
     


  
    
 

       
    
  
  
  

   
 
 
 

    
  

   
  

  
   

    
    
  

  
   
    
  
  

  


  
 

   
  

   
 

Plaże

  
   

  
 

    

 
   

      
     

   
 

  
    
 
 
 



odpowiednia
pora na

szczęście

Port – okno na świat

















 
























 






















 


 
 






  



 
   

 
 

   

   



   



  
 
 
 
   
  
    
   
   
   



   

   
   

   
   


   






  

 
   
  
   
   





  


   

 
    


   






    
  

    
   








   
   

    
    
  
   

   





//„DIrLOV – rÜGENWALDE
– DArŁOWO.
mIAsTO NAD BAŁTyKIEm.
Wystawa poświęcona dziejom
Darłowa stara się pokazać tę
ścieżkę, która zaczynała się 
w pomorskim grodzie Dirlov,
splatała się potem z historią
niemieckiego Rügenwalde,
by po II wojnie światowej
doprowadzić do polskiego
Darłowa”.//

muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
ul. Zamkowa 4, 
76-150 Darłowo
tel. +48 94 314 23 51
Cena biletu: 
normalny – 13 zł, 
ulgowy – 11 zł, 
grupowy – 9 zł;.
http://www.zamekdarlowo.pl/

Wypoczywaj aktyWnie

WyjątkoWe miejsce
nad Bałtykiem



       
  

  
        
    
      
  
 
    
        
       

      
           
    
  
  
   


            

   

     
   
    

 
       



            
  
  

Kulinarne klimaty darłowa
   

 
   

  
  

 
   


 
  

 
     

 

  
  
  

  
   

  
   
 

 
  

 
    

    


  
   

 

 
 


   


 
 

  
   

 
   

   
   



Warto wstąpić 
do Muzeum Morskiego
         
    
    
 
      
 
 
  
         
    
   
    


// Dokładny wykaz 
darłowskich imprez 

znajdziesz 
na stronie internetowej 

pod adresem 
www.darlowo.pl

Słońce i gwiazdy



Miejscem Twojego 
wypoczynku

GMINA
POSTOMINO

Nadmorska gmina Postomino położona jest na środkowym
wybrzeżu, w północno-wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, między Ustką, Sławnem a Darłowem. 
Poza rolnictwem główną dziedziną aktywności gospodarczej

jest obsługa ruchu turystycznego, skoncentrowanego głównie 
w miejscowościach nadmorskich takich jak: Jarosławiec, 

Jezierzany, Łącko, Nacmierz czy Rusinowo.

    
     

         
    
     
        
   
       
    
    
 

  
    
      
  


Chcesz aktywnie 
wypocząć?
       

      
   
 
  
     
 
  
        
    
 
  


  
  


     
           
 
     
     
      
     
        
  

  
 




       
     
   
   
      
      
     
   
  

      
  
         
      
      


        
     
     
 


 
        
      
    
  
 
     
     
   
   


GMINA
POSTOMINO



SPORT, zabawa


 
 




   
 

 
 

  













   


   



  



  
 


  



 




   


   
   
 
   

   
   
 

  
  


  




  
 
  


  
  

   


  
  




  
 











 







 





 




Kajakiem
po Wieprzy

ZABYTKI
– obiekty sakralne

SZLAKI turystyczne

Pieńkowo
 

   
     



Postomino
 




Marszewo
    

 

    
  


Łącko
    

   
   



Rusinowo
  


Pałowo
  

 
 

Chudaczewo
    

   

  



Pieszcz
    

  
    
   
   


Staniewice
   


  
    




Aquapark 
w Jarosławcu

   
   
       
  
       
    

    


  
      

      
  
      
    
      

 
 

Muzeum 
Bursztynu 
w Jarosławcu

 
      
 
    
     

     
      
     
    
    
    

  
      
     
 
   
     
 
 

 
  
 

      

       
  

Galeria Rybacka 
w Jezierzanach

   
 
 
    
     
 
   
     
    
  
  
     
 
  
 

 

    
     
 

     
     
  
 
   
  
     

    
     
    
  
   
 

Latarnia morska 
w Jarosławcu

 
 
  
      
     
  

    
    
      
 
  

  
     
 
      
  

     
  
    
     
    
   
 
      
      
     


  

   
  
 

  
  
    
     
      
   
  
    
  


Pomnik rybaka 
w Jarosławcu

 
  
     
      
 
         
  
   
 
 
 

  
  


     
  
    
  
   

 
   
      
 
    
 
   
 
    
   

 
  

Jarosławiec
    
   
   
   
 

    
  
    

   
    
  

    
 
    
 

Jezierzany
  
  
     

     
     
 
     
  
    

  


Nacmierz 
   
     

   

 

Rusinowo 
  
      
  
 
   
 
   
  
    
     
   
  
  


CZEKAMY NA Ciebie

ATRAKCJE
turystyczne


