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Dom Wypoczynkowy PRZY PLAŻY 

 

Lokalizacja 

Nazwa Dom Wypoczynkowy „Przy Plaży” jest jak najbardziej adekwatna, bo do morza tylko 100m! 

Blisko też do centrum tej niewielkiej miejscowości, położenie obiektu jest więc wyjątkowo korzystne. A 

Jastrzębia Góra jest dogodnym punktem wypadowym do zwiedzania Półwyspu Helskiego, ruchomych 

wydm Słowińskiego Parku Narodowego czy też Trójmiasta. 

 

Do plaży – 100 m; 

Do miasta Hel – 45 km; 

Do centrum Gdyni – 50 km; 

Do centrum Gdańska – 75 km; 

Do Łeby – 68 km. 

 

Opis 

Jastrzębia Góra słusznie cieszy się sporym zainteresowaniem turystów. Decyduje o tym nie tylko 

wspomniana wyżej lokalizacja, lecz także względy geograficzno-przyrodnicze. Stosunkowo niedawno 

miejscowość pozbawiła pobliskie Rozewie miana najbardziej na północ wysuniętego punktu w Polsce. W 

bliskim sąsiedztwie ośrodka zobaczyć zatem można charakterystyczny obelisk (tzw. Gwiazdę Północy) 

wyznaczający to szczególne miejsce. Atrakcją przyrodniczą są klifowe wybrzeża oraz szczególnie 

malowniczy Lisi Jar – długi na kilkaset metrów wąwóz, którego zbocza liczą sobie kilkadziesiąt metrów 

wysokości. Przy Lisim jarze gratka dla miłośników historii – w pobliżu obelisk upamiętniający mocno 

niefortunny koniec szwedzkiej wyprawy króla Zygmunta III Wazy.  

 

     

 

Pokoje 

Ośrodek mieści jednorazowo ok. 100 osób. W ofercie pokoje 2,4,5 i 6 osobowe, wyposażone w pełne 

węzły sanitarne. Ponadto pomieszczenia dwupoziomowe w układzie 3+3. W obiekcie również: stołówka, 

świetlica TV SAT, sala dyskotekowa, kominek, stół do ping-ponga, miejsce na grill i ognisko. To 
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wszystko w połączeniu z bliskością plaży oraz leśnym otoczeniem daje wielkie szanse (reszta po stronie 

pogody) udanego wypoczynku. Atutem ośrodka jest też bardzo sprawnie działające zaplecze 

gastronomiczne. 

 
Dane kontaktowe 
Dom Wypoczynkowy „Przy Plaży” 

84-104 Jastrzębia Góra, ul. Bałtycka 19 

tel.: (58) 674 91 74, tel. kom. 607 322 030, 603 671 969 

tel./fax (58) 674 92 64 

e-mail: przyplazy@o2.pl 

www.przyplazy.wpt.pl 


