




                       Na zachód od Kołobrzegu

Gmina wiejska Kołobrzeg zaprasza na podróż pełną atrakcji, wydarzeń 
kulturalnych, aktywnej turystyki i wypoczynku. To miejsce wyjątkowe, 
piękno natury i krajobrazu. Idealne na rodzinny wyjazd czy w gronie 
przyjaciół. Gdzie mikroklimat tworzy swoiste Spa dla każdego. Bogata 
baza noclegowa, hotele, pensjonaty, ośrodki kolonijne, kwatery
pprywatne w różnych grupach cenowych sprawia, że każdy znajdzie coś 
na swoją kieszeń. Wyjątkowym miejscem na mapie Gminy Kołobrzeg 
jest tzw. stary Kołobrzeg czyli dzisiejsze Budzistowo, gdzie znajduje się 
kościół św. Jana z 1222 roku. To najstarszy ceglany zabytek
architektury sakralnej na Pomorzu. Na aktywnych czeka ponad 140 km 
szlaków rowerowych o różnej nawierzchni m.in. nadmorska 
międzynarodowa trasa R-10. Na miłośników koni czekają stadniny 
w Grw Grzybowie/Starym Borku, Korzystnie, Budzistowie i Zieleniewie. Dla 
lubiących obcować z naturą, pomiędzy Grzybowem a Dźwirzynem 
czeka odcinek plaży naturystycznej. 



                        Słoneczne Grzybowo

Twoje ciało domaga się słońca, relaksu i doskonałego klimatu na 
rodzinny wypoczynek. Zatoka Grzybowska sprawia, że woda w Bałtyku 
osiąga nieco wyższe temperatury aniżeli inne kąpieliska nad polskim 
Bałtykiem. To tutaj także doskonałych warunków szukają kitesurferzy 
z pasją uprawiający ten niezwykły sport. Sposobów na podziwianie
zzachodów słońca jest kilka. Można to uczynić z tarasu widokowego, 
spacerując wzdłuż szerokich drobno piaszczystych, pięknych plaż czy 
siedząc w wygodnych plażowych koszach. Gwarantem bezpieczeństwa
i czystości kąpielisk jest międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi. 
A jeżeli wybierzecie się do Grzybowa w połowie sierpnia, poznacie 
wyjątkowe smaki podczas Feswalu Zupy Grzybowej. Odwiedzając 
Grzybowo twoim jedynym nadbagażem w drodze powrotnej będą 
wwspaniałe rodzinne wspomnienia, energia na resztę roku oraz 
muszelka znaleziona na brzegu.



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

Willa Skorpion
Kategoria:
Kwatery prywatne, domki – całoroczny 
Adres:
78 - 132 Grzybowo, ul. Sztormowa 7
Kontakt:
tel. 693 486 054, 691 768 260,
e-mail: se-mail: skorpiongrzybowo@gmail.com 
Strona www:
www.skorpiongrzybowo.nocowanie.pl
Oferta:
pokoje 2,3,4,5 - osobowe, apartamenty
lub domki

* do plaży 600 m

* do plaży 1500 m

* do plaży 1500 m

Udogodnienia:
tv, wifi, prywatna łazienka, aneks kuchenny,
parking, plac zabaw, wyżywienie, 
sprzęt plażowy, grill, ogród, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Słoneczna
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowa 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo,  ul. Słoneczna 12 
Kontakt:
tel. 94 358 15 69, 507 977 241, 
e-mail: sloneczna12@vp.pl e-mail: sloneczna12@vp.pl 
Strona www: 
www.pokojesloneczna.com
Oferta: 
pokoje 2,3,4 i 5 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, dostępny aneks kuchenny, parking, plac zabaw, sprzęt plażowy, 
grill, możliwość wypożyczenia rowerów, ogród, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Wczasy u Krystyny
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Słoneczna 14
Kontakt: 
tel. 94 358 10 46, 609 687 710, 
e-mail: ke-mail: krystynabarszczewska@wp.pl 
Strona www: 
www.wczasygrzybowo.eu
Oferta: 
pokoje 1,2,3 osobowe, 
przyczepy campingowe 3-4, 5-6 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, 
parking, sprzęt plażowy, grill, plac zabaw, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)
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*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

Dom Gościny Vivaldi
Kategoria:
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Łąkowa 6
Kontakt: 
tel. 695 408 111, e-mail: luzytanek@onet.pl 
StStrona www: 
www.vivaldigrzybowo.pl 
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępne kuchnie, parking, sprzęt plażowy, grill, ogród, 
plac zabaw, możliwość korzystania z rowerów, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

* do plaży 750 m

* do plaży 1000 m

* do plaży 1200 m

Pokoje Gościnne Ewa
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Wąska 6
Kontakt: 
tel. 517 653 397, 
e-mail: edudziak1@wp.pl e-mail: edudziak1@wp.pl 
Strona www: 
www.pokoje-grzybowo.pl
Oferta:
pokoje 2,3 i 4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna łazienka, parking, sprzęt plażowy, grill, ogród, 
możliwość wypożyczenia rowerów, nordic walking

Villa Marmari
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Kościelna 18
Kontakt: 
tel. 94 358 10 58, 605 859 619, 
e-mail: bee-mail: beata.gallon@wp.pl 
Strona www: 
www.marmari.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, 
studio dla maks 6 osób

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, dostępny aneks kuchenny, ogród, plac zabaw, grill, 
sprzęt plażowy, parking
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*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 2000 m

* do plaży 900 m

* do plaży 550 m

Kwatery Prywatne
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres:
78- 132 Grzybowo, ul. Tęczowa 30
Kontakt: 
tel. 505 173 644, 
e-mail: gnidula@wp.ple-mail: gnidula@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, lodówka, prywatna łazienka, dostępny aneks kuchenny, parking, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)
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Dom Gościnny Nina
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Jałowcowa 12
Kontakt: 
tel. 94 358 15 02, 696 893 605 
OOferta:
pokoje 1,2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, Internet, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, grill, sprzęt plażowy, 
parking, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Wind Hotel
Kategoria: 
Hotel – całorocznie  
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Bałtycka 8
Kontakt:
tel. 519 555 166, 519 555 188, 943 542 400, 
e-mail: e-mail: recepcja@windhotel.pl
Strona www: 
www.hotelwind.pl
Oferta: 
pokoje i apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, aneksy kuchenne w apartamentach, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, grill, bar, restauracja, sala fitness



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

Zacisze nad Bałtykiem
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-132 Grzybowo, ul. Masztowa 13
Kontakt:
tel. 94 351 23 98, 505 701 476, 
e-mail: lech-ie-mail: lech-iwona@tlen.pl 
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

* do plaży 700 m

* do plaży 250 m

* do plaży 450 m
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Kapitańska 17
Kontakt: 
tel. 600 581 581, 784 781 888, 
e-mail: ie-mail: info@villaamber.eu 
Strona www: 
www.villaamber.eu
Oferta: 
pokoje 2,3,4 – osobowe, apartament
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Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, ogród, 
plac zabaw, grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

wynajem pokoi Pirat 
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Plażowa 31
Kontakt: 
tel. 94 358 15 14, 509 337 161, 
e-mail: arle-mail: arleta.lukasik@wp.pl 
Strona www: 
www.pirat-grzybowo.pl
Oferta: 
pokoje 2, 3 i 4 – osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, dostęp do aneksu kuchennego, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, grill

Villa Amber 

Udogodnienia: 
tv, wifi, lodówka, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, plac zabaw, 
ogród, grill



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 250 m

* do plaży 800 m

* do plaży 600 m
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Dom Wypoczynkowy Azul
Kategoria: 
Kwatery prywatne – całoroczny 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Żeglarska 5
Kontakt: 
tel. 790 686 552, 
e-mail: e-mail: kontakt@azul-grzybowo.pl 
Strona www: 
www.azul-grzybowo.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, parking, ogród, grill, plac zabaw, basen kryty

Pokoje Gościnne Mrokon
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowy 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Namiotowa 2
Kontakt: 
tel. 94 358 12 71, 601 456 152, 
e-mail: gme-mail: gmrokon@web.de 
Strona www: 
www.mrokon-grzybowo.jasky.pl
Oferta: 
pokoje 2, 3, 4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, lodówka, prywatna łazienka, parking, grill, dla grup zorganizowanych

Pokoje Gościnne Marylka
Kategoria: 
Kwatery prywatne – całoroczne 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Marynarska 3
Kontakt: 
tel. 502 530 333, 
e-mail: mrl6@o2.pl e-mail: mrl6@o2.pl 
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, dostęp do kuchni, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, grill, możliwość korzystania z rowerów, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 1500 m

* do plaży 800 m

* do plaży 1100 m
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Pokoje U Adama

Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Zachodnia 8
Kontakt: 
tel. 607 338 002, 
e-mail: e-mail: ozgakg@o2.pl 
Oferta: 
pokoje 2,3 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, ogólnodostępna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, grill, plac zabaw

Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Szkolna 39
Kontakt: 
tel. 94 358 11 46, 723 397 064, 
e-mail: e-mail: kamila.obuchowska@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, internet, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
plac zabaw, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne Sabrina
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-132 Grzybowo, ul. Łąkowa 8
Kontakt: 
tel. 608 664 570, 
e-mail: ag1952@one-mail: ag1952@onet.pl 
Strona www: 
www.gaestezimmer-sabrina.de
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, parking, grill, ogród, sprzęt plażowy

Pokoje gościnne Ozga



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 900 m

* do plaży 600 m

* do plaży 750 m

10

Villa Magnolia
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Wiejska 5
Kontakt: 
tel. 662 382 201, 
e-mail: e-mail: kamila-puchalska@wp.pl 
Strona www: 
www.villamagnolia-grzybowo.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4, osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, 
grill, ogród, możliwość korzystania z rowerów, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Dom Gościnny Karolek

Kategoria: 
Ośrodki wczasowe - sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Masztowa 4
Kontakt: 
tel. 94 355 36 95, 602 331 574, 
e-mail: bue-mail: bursztyn@adnet.com.pl 
Strona www: 
www.bursztyn.adnet.com.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4,5 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, wyżywienie, ogólnodostępna kuchnia, osobna kuchnia, grill, 
parking, sprzęt plażowy, plac zabaw, sauna, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Kategoria: 
Kwatery prywatne - całoroczne 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Sztormowa 14
Kontakt: 
tel. 94 351 98 68, 608 698 778, 
e-mail: e-mail: sztormowa@o2.pl 
Strona www: 
www.karolek.afr2.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, prywatna kuchnia, ogólnodostępna kuchnia, parking, 
sprzęt plażowy, plac zabaw, grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Dom Wypoczynkowy Bursztyn



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 600 m

* do plaży 1200 m

* do plaży 1100 m
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Pokoje Gościnne U Pilarczyków
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Nadmorska 14
Kontakt: 
tel. 94 358 15 73, 509 586 252 
StStrona www: 
www.grzybowo.upilarczykow.tur1.eu
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, grill, ogród

Dom Gościnny Ptaja
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Szkolna 19
Kontakt: 
tel. 502 293 472, 
e-mail: jolae-mail: jolantaptak@wp.pl 
Strona www: 
www.grzybowoptaja.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, sprzęt plażowy, parking, grill, 
ogród, plac zabaw

Pokoje Gościnne Raj
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo  
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Cicha 1
Kontakt: 
tel. 501 725 994, 
e-mail: paulae-mail: paularajska@o2.pl
Oferta: 
pokoje 3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, grill



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 400 m

* do plaży 250 m

* do plaży 2100 m
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Villa Rekin
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 -132 Grzybowo, ul. Jachtowa 5
Kontakt: 
tel. 94 35 810 24, 506 787 562, 
e-mail: sd.e-mail: sd.rogalscy@wp.pl 
Strona www: 
www.wynajemsrogalska.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, prywatne aneksy kuchenne, ogólnodostępna kuchnia, 
parking płatny, sprzęt plażowy, ogród, grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne Azalia
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-132 Grzybowo, ul. Namiotowa 24
Kontakt: 
tel. 504 814 452, 
e-mail: esae-mail: esagan@wp.pl 
Strona www: 
www.azalia-grzybowo.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy,  grill

Pokoje Gościnne
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Tęczowa 28
Kontakt: 
tel. 502 164 938, 
e-mail: nadmoe-mail: nadmorskie@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, grill



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 1000 m

* do plaży 1400 m

* do plaży 500 m

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, sprzęt plażowy, plac zabaw. parking, 
grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)
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Villa Atlans
Kategoria: 
Kwatery prywatne – całoroczny 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Polna 14
Kontakt: 
tel. 607 242 460, 
e-mail: e-mail: kontakt@atlans-grzybowo.pl 
Strona www: 
www.atlans-grzybowo.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, sprzęt plażowy, grill, plac zabaw, 
ogród, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne U Dariusza
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-132 Grzybowo, ul. Jesienna 5
Kontakt:
tel. 717 233 654, 888 510 328, 
e-mail: udariue-mail: udariusza@op.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje gościnne
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-132 Grzybowo, ul. Nadmorska 86A
Kontakt: 
tel. 94 35 814 32, 606 413 615, 
e-mail: joannaz@wp.ple-mail: joannaz@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 1200 m

* do plaży 800 m

* do plaży 950 m
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Wynajem Kwater
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-132 Grzybowo, ul. Szkolna 17
Kontakt: 
tel. 784 609 470, 
e-mail: tpe-mail: tpawlicka@tlen.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, ogólnodostępna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, grill

Rezydencja Kwiatano
Kategoria: 
Kwatery prywatne - całoroczny  
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Kwiatowa 4B
Kontakt: 
tel. 660 990 380, 
e-mail: e-mail: Rezydencja@kwiatano.pl
Strona www: 
www.kwiatano.pl/rezydencja-kwiatano/
Oferta: 
pokoje 3, apartamenty 4 – 6 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, prywatny aneks kuchenny, parking, 
sprzęt plażowy, grill, plac zabaw, sauna

Pokoje Gościnne Aquarius
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 132 Grzybowo, ul. Polna 12
Kontakt: 
tel. 502 396 837, 
e-mail: polkrisss@wp.pl e-mail: polkrisss@wp.pl 
Strona www: 
www.grzybowo-noclegi-wczasy.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4,5 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
plac zabaw



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 950 m

* do plaży 1300 m

* do plaży 450 m
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Willa MarKas
Kategoria: 
Kwatery prywatne – całoroczny 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Polna 5 
(wjazd od ul. Zielonej)
Kontakt: 
ttel. 501 326 674, 
e-mail: willamarkas@gmail.com 
Strona www: 
www.willamarkas.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe, apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, osobna kuchnia, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, 
sprzęt plażowy, plac zabaw, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Domki przy Myśliwskiej
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Myśliwska 26
Kontakt: 
tel. 502 592 597, 
e-mail: domkipre-mail: domkiprzymyśliwskiej@interia.pl
Oferta: 
zespół domków

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, osobna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, plac zabaw, 
zwierzęta (za dopłatą, po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje gościnne Rekin 2
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Jachtowa 1
Kontakt: 
tel. 94 358 10 24, 506 787 562, 
e-mail: sd.e-mail: sd.rogalscy@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 550 m
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Dom Gościnny Joker

Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Nadmorska 80
Kontakt: 
tel. 725 996 500, 
e-mail: joe-mail: jokerka-mk82@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, plac zabaw, grill

 GMINA KOŁOBRZEG
zainwestuj  |  wybuduj  |  zamieszkaj

www.gmina.kolobrzeg.pl



Eteryczne Dźwirzyno 
“Dźwirzyńska pustynia” i las nadmorski stanowią unikatową na skalę
światową formę przyrody. Na wysokości sięgającej 26 metrów, wśród
sosnowego lasu, występuje odkryty fragment wydmy z drobnego 
jasnego piasku morskiego. Jest to jedyne takie miejsce polskiego 
Wybrzeża - wydma, na której można opalać się, a nawet uprawiać 
sporty plasporty plażowe. Osłonięta od morskiego wiatru, doskonale 
nasłoneczniona stanowi enklawę wypoczynku w bezpośrednim s
ąsiedztwie morza. Powietrze wypełnia tu morski aerozol zmieszany 
z leczniczymi właściwościami eterycznymi lasu sosnowego, mającego 
dobroczynny wpływ na schorzenia dróg oddechowych, alergiczne
oraz astmatyków czy osób po zabiegach. Sosnowe olejki sprawiają, 
że powietrze jest nieskazitelnie czyste, wręcz sterylne. Już w ubiegłym 
sstuleciu okolica ta była perełką lecznictwa uzdrowiskowego. 
W odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od “Pustyni” znajduje 
się doskonale wyposażona ścieżka zdrowia oraz szerokie piaszczyste 
plaże.



Pokoje gościnne Mat
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Ogrodowa 4
Kontakt: 
tel. 94 358 55 34, 784 312 674
OOferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem) 

*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 450 m

* do plaży 300 m

* do plaży 250 m
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Ośrodek Wypoczynkowy Oliwia
Kategoria: 
Kempingi, domki - sezonowo 
Adres: 
78 -131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 22
Kontakt: 
tel. 502 046 040, 
e-mail: biue-mail: biuro@oliwiadzwirzyno.pl 
Strona www: 
www.oliwiadzwirzyno.pl
Oferta: 
domki 4 - 6 miejsc

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, prywatna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, plac zabaw, grill, 
animacje, możliwość wypożyczenia rowerów

Pokoje Gościnne Marta
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Ogrodowa 26
Kontakt: 
tel. 94 358 54 43, 
e-mail: mie-mail: mirekbadzio@wp.pl 
Strona www: 
www.pokojemarta.fid.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, sprzęt plażowy, ogród, grill



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 450 m

* do plaży 850 m

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
plac zabaw, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Dom Gościnny Marina * do plaży 250 m
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Pokoje Gościnne 
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Żeglarska 24
Kontakt: 
tel. 94 358 54 50, 501 652 713, 
e-mail: bujane-mail: bujanowska@poczta.onet.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
wifi, tv, lodówka, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, 
grill, ogród, plac zabaw

Pokoje gościnne U Zdzicha
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Brzozowa 1
Kontakt: 
tel. 502 631 219, 94 358 51 08, 
e-mail: ie-mail: irena.kwatery@op.pl 
Strona www: 
www.dzwirzyno.uzdzicha.tur1.eu
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Kategoria: 
Kwatery prywatne - całoroczna 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Wiosenna 3
Kontakt: 
tel. 94 358 51 05, 602 454 608, 
e-mail: biue-mail: biuro@marinadzwirzyno.pl 
Strona www: 
www.marinadzwirzyno.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, parking, sprzęt plażowy



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 350 m

* do plaży 200 m

* do plaży 650 m
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Pokoje Gościnne Krystad
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Żeglarska 12
Kontakt: 
tel. 94 35 85 508, 500 250 806, 
e-mail: dagmae-mail: dagmara.grochal@poczta.fm
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill

Pokoje U Ewy
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Cicha 4
Kontakt: 
tel. 606 395 669
OOferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, łazienka ogólnodostępna, ogólnodostępna kuchnia, parking, 
sprzęt plażowy, grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne Kara
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Lipowa 2
Kontakt: 
tel. 94 358 51 73, 692 101 650
OOferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia:
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, sprzęt plażowy, plac zabaw, grill, 
możliwość korzystania z rowerów, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 350 m

Wypoczynkowy    RybitwaOśrodek
* do plaży 200 m
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Wynajem Pokoi U Anny
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Słoneczna 27
Kontakt: 
tel. 94 358 55 50, 604 71 02 71, 
e-mail: ania.e-mail: ania.kawa1@wp.pl 
Strona www: 
www.uanny.eu
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, lodówka, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, 
grill

Pokoje Gościnne Joker
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Kołobrzeska 20
Kontakt: 
tel. 94 358 55 06, 783 964 549 
StStrona www: 
www.joker.ta.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill

Kategoria: 
Ośrodki wczasowe - sezonowo  
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 15
Kontakt:
tel. 601 623 315, 94 35 85 413 
lub 35 85 271, lub 35 85 271, 
e-mail: rybitwa@interia.pl 
Strona www: 
www.ptrybitwa.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, apartament

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, parking płatny, plac zabaw, grill, 
udogodnienia dla niepełnosprawnych, możliwość wypożyczenia rowerów, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 400 m

* do plaży 300 m

* do plaży 900 m
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Pokoje Gościnne Michasia
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Żeglarska 23
Kontakt: 
tel. 509 560 385, 
e-mail: michasia.de-mail: michasia.dzwirzyno@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
plac zabaw, możliwość korzystania z rowerów, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne Malwa
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Kołobrzeska 25
Kontakt: 
tel. 94 358 55 56, 609 358 129, 
e-mail: nore-mail: norkowska.halina@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne Magnat
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Kasztanowa 4
Kontakt: 
tel. 94 358 51 48, 
e-mail: nore-mail: norkowska.halina@wp.pl 
Strona www: 
www.magnatdzwirzyno.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, parking, 
plac zabaw, grill



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 350 m

* do plaży 450 m

* do plaży 250 m
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Wynajem Pokoi Alexandra
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
Dźwirzyno 78 – 131, ul. Żeglarska 9
Kontakt:  
tel. 691 812 818
StStrona www: 
www.pokoje-aleksandra.nocujtu.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4,5 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny 
aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, 
grill, zwierzęta (po uzgodnieniu 
z właścicielem)

Dom Wczasowy Maja
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Żeglarska 25
Kontakt: 
tel. 501 366 532, 
e-mail: ie-mail: info@dwmaja.pl 
Strona www: 
www.dwmaja.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
wifi, wyżywienie (śniadania), prywatna łazienka, parking, sprzęt plażowy, grill, ogród,

Pokoje Gościnne
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Jachtowa 8
Kontakt: 
tel. 94 358 55 59, 603 943 779, 
e-mail: ie-mail: iwonaptak@vp.pl 
Strona www: 
www.pokoje-iwonaptak.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, sprzęt plażowy



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 400 m

* do plaży 300 m
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Wynajem pokoi U Tadeusza
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Lipowa 8
Kontakt: 
tel. 94 358 55 20, 510 349 353,  
e-mail: e-mail: tadeusz54@o2.pl 
Strona www: 
www.utadeusza.przymorzu.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Pokoje Gościnne U Macieja
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78-131 Dźwirzyno, ul. Jachtowa 30
Kontakt: 
tel. 94 358 55 17, 887 555 621, e-mail: 
esaesagan@wp.pl 
Strona www: 
www.umacieja-dzwirzyno.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, ogród

Pokoje Gościnne Serenada
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Ogrodowa 20A
Kontakt: 
tel. 94 35 851 07, 508 552 835 
StStrona www: 
www.nocowanie.pl/noclegi/dzwirzyno/
kwatery_i_pokoje/125296/
Oferta: 
pokoje 2,3 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, 
grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 400 m

* do plaży 800 m

* do plaży 250 m
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Noclegi U Wandy
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Jachtowa 24
Kontakt: 
tel. 668 152 352, 
e-mail: e-mail: wandaskubisz@op.pl
Strona www: 
www.noclegiuwandy.pl
Oferta: 
pokoje 3,4 osobowe

Pokoje Pod Sumakiem

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Klonowa 10
Kontakt: 
tel. 94 358 55 02, 691 760 741, 
e-mail: podsumakiem@e-mail: podsumakiem@afr.pl 
Strona www: 
www.podsumakiem.afr.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill, ogród, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Ośrodek
wypoczynkowy

Cztery
Pory Roku

Kategoria: 
Ośrodki wczasowe - całoroczne 
Adres: 
78-131 Dźwirzyno, ul. Spacerowa 2a
Kontakt:
 tel. 94 358 50 22, 514 389 040 
e-mail: ie-mail: info@czteryporyroku.de 
Strona www: 
www.czteryporyroku.de
Oferta: 
domki letniskowe, apartament

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, prywatna kuchnia, parking, sauna, sprzęt plażowy, plac zabaw, 
rowery, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 250 m

* do plaży 850 m

Kategoria: 
Kwatery prywatne - całoroczny 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Wiosenna 5
Kontakt: 
tel. 94 358 51 09, 691 456 358, 
e-mail: ke-mail: krystyna-szczytowicz@wp.pl
Strona www: 
www.villakrystyna.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, Studio 2 pokojowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, parking, sprzęt plażowy, grill, rowery, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

 Wczasowy The RainbowOśrodek

* do plaży 420 m
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Villa Krystyna

Kategoria: 
Kempingi – sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Jachtowa 36
Kontakt: 
tel. 94 358 54 99, 608 056 286, 
602 717 391, e-mail: i602 717 391, e-mail: info@therainbow.pl 
Strona www: 
www.therainbow.pl
Oferta: 
domki letniskowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, prywatna kuchnia, parking, plac zabaw, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Dom Wypoczynkowy Krzysztof
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Kołobrzeska 13
Kontakt: 
tel. 502 251 688, 601 840 188 
email: email: kontakt@domowicz-pokoje.pl 
Strona www: 
www.domowicz-pokoje.pl
Oferta: 
pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, sprzęt plażowy, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 350 m

* do plaży 250 m

* do plaży 250 m
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Kwatery Gościnne Przy Plaży
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Jachtowa 6
Kontakt: 
tel. 603 651 515, 94 352 38 10
StStrona www: 
www.dzwirzyno.net.bydgoszcz.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, lodówka, wyżywienie, prywatna łazienka, ogólnodostępna łazienka, 
ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy

Dom Wypoczynkowy Agnieszka
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Kołobrzeska 1
Kontakt: 
tel. 94 358 12 79, 602 184 650, 
e-mail: de-mail: dw.agnieszka@wp.pl 
Strona www: 
www.agnieszka.afr.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe, apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, sprzęt plażowy, plac zabaw, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Dom Wypoczynkowy Riwiera
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78-131 Dźwirzyno, ul. Ogrodowa 1
Kontakt: 
tel. 94 358 55 30, 601 818 134, 
e-mail: supee-mail: superwczasy@wp.pl 
Strona www: 
www.dw-riwiera.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, studio

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking płatny, 
sprzęt plażowy, grill, plac zabaw



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 900 m

* do plaży 300 mPokoje Gościnne Kamako
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78-131 Dźwirzyno, ul. Cicha 10
Kontakt: 
tel. 698 653 882, 
e-mail: e-mail: ezmkamako@onet.pl 
Strona www: 
www.kamako-dzwirzyno.pl
Oferta: 
pokoje 2 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, sprzęt plażowy, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Ośrodek
Kolonijno-WczasowyHasco-Lek S.A * do plaży 150 m
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Pokoje Gościnne Kamako
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78-131 Dźwirzyno, ul. Akacjowa 3
Kontakt: 
tel. 94 35 85 101, 698 653 882, 
e-mail: e-mail: ezmkamako@onet.pl 
Strona www: 
www.kamako-dzwirzyno.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, grill, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Kategoria: 
Ośrodki wczasowe – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 17
Kontakt:
tel. 94 358 55 21, 513 192  575, 
e-mail: h.siee-mail: h.sierek@dzwirzyno.hasco-lek.pl 
Strona www: 
www.osrodekwypoczynkowy.com.pl
Oferta: 
pokoje 2-4 osobowe, studio 6-8 osób

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, ogólnodostępna łazienka, parking, sprzęt plażowy, 
plac zabaw, możliwość wypożyczenia rowerów



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 550 m

* do plaży 750 m

* do plaży 250 m
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Ośrodek Wypoczynkowy Ostoja
Kategoria: 
Kempingi - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 12D
Kontakt: 
tel. 501 750 721, 501 750 720, 
+32 290 76 57, +32 290 76 57, 
e-mail: poczta@ostoja-dzwirzyno.pl 
Strona www: 
www.ostoja-dzwirzyno.pl
Oferta: 
domki 4-6 osobowe, pokoje 4 osobowe, 
studio 6-8 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, parking, sprzęt plażowy, aneksy kuchenne (kąciki), plac zabaw, 
grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Domki letniskowe Kameleon
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Aleja Południowa 1
Kontakt: 
tel. 509 810 150, 
e-mail: e-mail: rezerwacja@domki-kameleon.pl 
Strona www: 
www.domki-kameleon.pl
Oferta: 
domki letniskowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, prywatny aneks kuchenny, parking, sprzęt plażowy, plac zabaw, 
grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Ośrodek
Wczasowo-Kolonijny Omega

Kategoria: 
Ośrodki wczasowe – sezonowo 
Adres: 
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 10
Kontakt: 
tel. 94 358 54 26, 
e-mail: biue-mail: biuro@owkomega.pl 
Strona www: 
www.owk-omega.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, ogólnodostępna łazienka, parking płatny, 
plac zabaw, grill, zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 300 m

* do plaży 850 m

* do plaży 600 m
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U Bogusi
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Kołobrzeska 28
Kontakt: 
tel. 503 696 684, 94 35 85 542, 
e-mail: poe-mail: pokojeubogusi@gmail.com 
Strona www: 
www.ubogusi.eu
Oferta: 
pokoje 2,3 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, parking, sprzęt plażowy, grill

Pokoje Gościnne Resko
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Akacjowa 1
Kontakt: 
tel. 668 336 542
OOferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy, grill

Dom Gościnny Mawi
Kategoria: 
Kwatery prywatne - sezonowo 
Adres: 
78 - 131 Dźwirzyno, ul. Lipowa 3
Kontakt: 
tel. 94 358 55 84, 607 448 172, 
e-mail: male-mail: malgorzata.rogoza@wp.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, ogólnodostępna kuchnia, parking, sprzęt plażowy



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 500 m

* do plaży 200 m

* do plaży 900 m
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Pensjonat Paulinka
Kategoria: 
Kwatery prywatne – sezonowo 
Adres: 
78 – 132 Grzybowo, ul. Słoneczna 7
Kontakt: 
tel. 794 984 372, 
e-mail: pensjone-mail: pensjonatpaulinka@op.pl 
Strona www: 
www.paulinka.afr.pl
Oferta: 
pokoje 1,2,3,4 osobowe, apartament

Udogodnienia: 
wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, wspólne łazienki, parking, 
możliwość korzystania z rowerów 

Havet Hotel Resort & Spa *****

Kategoria: 
Hotele – całoroczny 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 29
Kontakt: 
tel. 94 711 36 00, 
e-mail: e-mail: recepcja@havethotel.pl 
Strona www: 
www.havethotel.pl
Oferta: 
pokoje i apartamenty

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, parking, jacuzzi, spa, rowery, zwierzęta

Plejady
Kategoria: 
Domki – całoroczny 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 11B
Kontakt: 
tel. 691 670 660, 601 699 617, 
e-mail: plejady@poe-mail: plejady@post.pl 
Strona www: 
www.domkinadmorzem.pl
Oferta: 
domki 4 – 6 osobowe 

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, aneks kuchenny, plac zabaw, parking zamknięty, pralka, 
pełne wyposażenie, salon, kuchnia, kominek, 2 sypialnie, taras, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)



*Odległość określona na podstawie Google Maps i przedstawia realną odległość do samej
plaży, poruszając się drogami i dostępnymi zejściami na plażę. 

* do plaży 900 m

* do plaży 350 m
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Ośrodek Wczasowy Marysieńka
Kategoria: 
Ośrodki wczasowe – sezonowo 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 11A
Kontakt: 
tel. 602 743 341, 
e-mail: oe-mail: o.w.marysienka@gmail.com
Strona www: 
www.marysienka.afr.pl
Oferta: 
domki, pokoje 2 - 4 osobowe

Ośrodek
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

Bryza

Udogodnienia: 
tv, wifi, prywatna łazienka, aneks kuchenny, plac zabaw, parking, 
zwierzęta (po uzgodnieniu z właścicielem)

Kategoria: 
Ośrodki wczasowe – całoroczny 
Adres: 
78 – 131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 6
Kontakt: 
tel. 94 358 55 88, 94 354 03 58, 
604 442 174 604 442 174 
e-mail: bryza@cdsa.com.pl 
Strona www: 
www.osrodekbryza.pl
Oferta: 
pokoje 2,3,4 osobowe, pokoje typu studio

Udogodnienia: 
tv, wifi, wyżywienie, prywatna łazienka, sprzęt plażowy, ogród, grill, plac zabaw, parking, 
wypożyczalnia rowerów. baza zabiegowa, kompleks basenowy (dwa baseny, jacuzzi, sauna)

1. Gospodarze obiektów preferują kontakt telefoniczny.

2. Treść przedstawionych ofert została opracowana z właścicielami obiektów. 
Gmina Kołobrzeg nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wynikłe różnice 
w przedstawionej ofercie.

3. Pełna oferta noclegowa przedstawionych obiektów wraz z cenami znajduje się 
na indywidualnych stronach, witrynach internetowych obiektów oraz bezpośrednio 
poprpoprzez kontakt telefoniczny.
 
4. Ogłaszające się firmy były sprawdzone pod kątem dopełnienia przez nie obowiązku 
rejestracji w publicznym rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii lub w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, a także spełniania innych niektórych obowiązków wynikających 
z prz przepisów prawa.



Adres: 
Wyzwolenia 48,  78-131 Dźwirzyno
Telefon: 
tel./fax +48 094 35 260 08 biuro
tel./fax +48 094 35 854 02 recepcja
e-mail:
ccamping@gmina.kolobrzeg.pl

hala sportowa
siłownia
amfiteatr
boiska zewnętrzna
(do siatkówki, koszykówki,
piłki ręcznej)
kkorty tenisowe
skate park
mini golf
place zabaw dla dzieci

ul. Sportowa 29
78-131 Dźwirzyno
tel. +48 94 7136038
tel. +48 605 166 430
gosr@dzwirzyno.pl

do plaży 320 m









Domki campingowe typu BRDA z widokiem na jezioro Resko

www.therainbow.pl
THE RAINBOW
ul. Jachtowa 36
78-131 Dźwirzyno
+48 94 358 54 99
+48 608 056 286
+48 602 717 391+48 602 717 391

THE
Rainbow














