Karta Rabatowa FreshZone 2016
Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Jurata i
Hel oraz Krynica Morska, Sopot (patrz niżej)

Stowarzyszenie Alternetywny Cypel
ul. Kuracyjna 26
84-150 Hel

40%
zniżki

30%
zniżki

Hel

tel.: 519 112 612,

www.ac.gohel.pl

Bunkier Makabra XX wieku
Kilkanaście tematycznych sal, dbałość o szczegóły, interaktywne
atrakcje, oryginalne wnętrza potężnego schronu załogowego 13. BAS
(Bateria Artylerii Stałej) – to wszystko czeka odwiedzających w Bunkrze
Makabra XX wieku.

Bunkier Morskie Tajemnice
Różnorodność form życia w morzach i oceanach, historia badań
oceanograficznych, rybołówstwo, marynistyka, nadmorskie tradycje,
stan środowiska morskiego i sposoby jego ochrony…wszystko to można
poznać w pigułce odwiedzając ekspozycję Morskie Tajemnice.

Wypożyczalnia rowerów u Kolinsów
ul. Dworcowa,
84-100 Gnieżdżewo

20%
zniżki

ok. 6 km. od
Władysławowa

tel.: 504 713 131,

www.facebook.com/Wypo
%C5%BCyczalnie-rower
%C3%B3w-Swarzewo-Gnie
%C5%BCdzewo-U-Kolins
%C3%B3w--670147623069962/

Wypożyczanie rowerów
Wypożyczalnie jest umiejscowiona tuż obok stacji kolejowej w
Swarzewie czynna w okresie letnim od początku czerwca do końca
sierpnia.

Spływy kajakowe „Wigraszek”
ul. Spacerowa 40,
84-110 Dębki

20%
zniżki

Dębki

tel.: 500 430 506,

www.splywy-debki.pl

Spływ kajakowy
Oferujemy Państwu spływy kajakowe po malowniczej rzece Piaśnica,
która wypływa z Jeziora Żarnowieckiego i po około 7 km. wpada do
morza w miejscowości Dębki. Spływ należy do łatwych. Jest idealny dla
początkujących oraz rodzin z dziećmi.

MABO S.C. Wypłynięcia turystyczne
ul. Rybacka,
84-140 Jastarnia

Jastarnia

tel.: 602 223 430,

www.nurkowanie-heljastarnia.pl

15%
zniżki

Wszystkie usługi
Wypłynięcia turystyczne na wody zatoki, poniemieckie torpedownie,
sonarowy obraz wraków, rezydencja prezydencka, szybki RIB.
Wypłynięcia na nurkowania dla certyfikowanych nurków, szkolenia
nurkowe.

Centrum Nurkowe Expedition Dive
Team
ul. Wyzwolenia 24,
84-120 Władysławowa

Władysławowo

tel.: 601 206 555,

www.dive-team.pl

Wszystkie usługi

15%
zniżki

W naszym Centrum Nurkowym we Władysławowie organizujemy wakacje
nurkowe nad polskim morzem. Zapewniamy zakwaterowanie i
wyżywienie w Villi OLAV gdzie mieści się nasze Centrum Nurkowe…. i
oczywiście nurkowania w Bałtyku, Zatoce Puckiej, Zatoce Gdańskiej i w
jeziorach Kaszub Północnych. Zapraszamy również na kursy nurkowe do
Władysławowa.

Rejsy Szybką Łodzią Motorową RIB
ul. Portowa 122,
84-120 Władysławowo

10%
zniżki

Władysławowo

tel.: 513 930 663,

www.rejsy-wladyslawowo.pl

Rejsy Szybką Łodzią Motorową RIB
Dla wszystkich pasjonatów wodnego szaleństwa proponujemy rejsy
szybkimi łodziami typu RIB. Obsługujemy klientów indywidualnych, jak
również grupy zorganizowane. Na naszych łodziach można w niedługim
czasie przepłynąć sporą odległość, poznając piękno polskiego wybrzeża
od strony morza, ale przede wszystkim doznać niesamowitych wrażeń.

Osada Średniowieczna Sławutowo
ul. Wejherowska 76,
84-100 Sławutowo

ok. 19 km od
Władysławowa

tel.: 604 148 233,

www.slawutowo.pl

Zwiedzanie Osady

10%
zniżki

Promocja obowiązuje od 01.07 do 31.08
„Osada Sławutowo” jest rekonstrukcją Osady Średniowiecznej z przełomu
IX-X w. Miejsce to pokaże Wam jak dawniej rozwinięte było rzemiosło.
Poznasz garncarza, tkaczkę, piekarza, kowala, czy zielarza, w
towarzystwie których zwiedzisz 8 chat, zobaczysz jak żyli i pracowali nasi
przodkowie.

Pracownia Rękodzieła Artystycznego
„Niespodzianki"
ul. Klasztorna 7
84-200 Wejherowo

10%
zniżki

ok. 31 km od
Władysławowa

tel.: 608 456 469,

www.niespodzianki.com.pl

Zakup pamiątek regionalnych, dekoracji oraz
warsztaty art
Galeria/Pracownia Niespodzianki. Upominki regionalne kaszubskie,
prezenty “hand made”, warsztaty kreatywne, materiały i preparaty dla
hobbystów.

Restauracja Wanoga
ul. Wiejska 96,
84-150 Hel

10%

Hel

tel.: 58 675 05 86,

www.facebook.com/wanogahel

Rabat od ceny na paragonie
Restauracja Wanoga to urokliwy niewielki lokal mieszczący się na
kulinarnej mapie Helu. Miejsce to specjalizuje się pyszną kuchnią polską i

zniżki

kaszubską.

Zamek w Rzucewie
Rzucewo 6,
84-100 Puck

10%
zniżki

ok. 17 km od
Władysławowa

tel.: 694 457 484,

www.zameksobieski.pl

Rabat od ceny pokoi dla gości indywidualnych oraz
od ceny z karty menu
Zamek Jan III Sobieski to miejsce wypoczynku dla osób kochających
historię, naturę oraz szukających spokoju. To idealne miejsce wypadowe
na Półwysep Helski, do Trójmiasta oraz bogatego w zabytki Wejherowa.

SURF Szkoła przy molo w JASTARNI
ul. Nad Zatoką 2,
84-140 Jastarnia

10%
zniżki

Jastarnia

tel.: 602 392 237,

www.surfszkola.pl

Dowolny kurs kitesurfingu lub windsurfingu z oferty
regularnej Ważne od 28.04.2016 do 01.10.2016 po
wcześniejszej rezerwacji e-mailowej
Surfszkoła przy molo w Jastarni to miejsce, w którym rozpoczniesz swoją
przygodę z kitesurfingiem i windsurfingiem. Nasi instruktorzy nie tylko
odkryją przed Tobą wszystkie tajniki tych sportów, ale również skutecznie
“zarażą” Cię zajawką do ich uprawiania.

Quiksilver/Roxy Surfshop
ul. Nad Zatoką 2,
84-140 Jastarnia

10%
zniżki

Jastarnia

tel.: 602 392 237

Rabat od zakupów powyżej 150 zł
Promocja nie łączy się z innymi rabatami
Sklep, w którym znajdziecie takie marki jak Quiksilver czy Roxy.

Femi Pleasure Shop
ul. Nad Zatoką 2,
84-140 Jastarnia

10%
zniżki

tel.: 602 392 237

Rabat od zakupów powyżej 150 zł
Promocja nie łączy się z innymi rabatami
Sklep, w którym znajdziecie takie marki jak Quiksilver czy Roxy.

SPA Hotel Wieniawa w Rekowie
Górnym
ul. Lipowa 24,
84-123 Rekowo Górne

10%
zniżki

Jastarnia

ok. 20 km od
Władysławowa

tel.: 606 327 851
www.hotelwieniawa.com

Wszystkie usługi Hotelu Wieniawa za wyjątkiem
ofert specjalnych, świątecznych
Hotel nad morzem – Pałac Wieniawa oferuje noclegi blisko Gdyni w
zaciszu Trójmiasta, idealna lokalizacja pozwala podczas jednego pobytu
zwiedzić atrakcje turystyczne Trójmiasta oraz nadmorskich miejscowości
Półwyspu Helskiego.

MEGA SURF (Kemping POLARIS)
Chałupy 4a,
84-120 Chałupy

10%
zniżki

tel.: 605 199 199
www.megasurf.com.pl

Kurs kitesurfingowy i windsurfingowy
Rabat na 12 h. kursu kitesurfingu. Tygodniowe kursy kitesurfingu i
windsurfingu.
MEGA SURF to jedna z największych, najlepiej wyposażonych szkół
windsurfingu i kitesurfingu na Półwyspie Helskim – kemping POLARIS.

Warszawskie Towarzystwo Sportowe
Deski
ul. Droga Helska 4,
84-120 Chałupy

10%
zniżki

Wypożyczalnia sprzętu windsurfingowego
Zapraszamy na obozy, szkolenia i niezapomniane wakacje w Bazie Wts
Deski! Windsurfing, Kitesurfing,Surfing, Wakeboard. Deski to najlepszy
wybór!.

ul. Gen. Hallera 19,
84-120 Władysławowo

zniżki

ok. 8 km od
Władysławowa

tel.: 693 334 060,
www.deski.org

Wieża widokowa w Domu Rybaka

10%

ok. 8 km od
Władysławowa

Władysławowo

tel.: 502 329 066,
www.wieza.wladyslawowo.pl

Bilet wstępu
Dom Rybaka został oddany do użytku w czerwcu 1957 r. Wieża Domu
Rybaka miejsce gdzie mają swoje siedziby: Muzeum Motyli i Wystawa
MAGICZNY ZAWRÓT GŁOWY.

Muzeum Motyli
ul. Gen. Hallera 19,
84-120 Władysławowo

10%
zniżki

Władysławowo
tel.: 502 329 066,
www.muzeummotyli.pl

Bilet wstępu
Ekspozycja udostępniona zwiedzającym zawiera zbiory motyli i owadów
pochodzących z całego świata. Wystawa obejmuje ponad 70 gablot
entomologicznych, w których zgromadzono ponad 3000 okazów: motyli,
chrząszczy, pluskwiaków, straszyków a także pająków, skorpionów i
innych stawonogów.

Wystawa Magiczny Zawrót Głowy
(Muzeum Iluzji)
ul. Gen. Hallera 19,
84-120 Władysławowo

10%
zniżki

Władysławowo

tel.: 502 329 066,
www.muzeummotyli.pl

Bilet wstępu
Magiczny Zawrót Głowy to miejsce, w którym odkryjecie tajemnice iluzji
optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików.
Obejrzycie zabawki optyczne z XIX wieku i zasadę działania Zoetropu pierwszego na świecie zmieniacza obrazów.

Sphinx w Jastarni
ul. Nad Zatoką 2,
84-140 Jastarnia

10%

Jastarnia

tel.: 602 392 237

Dowolna usługa gastronomiczna powyżej 25 zł
Promocja nie łączy się z innymi rabatami
Jest to pierwsza i największa sieć restauracji z segmentu casual dining w

Polsce i jedna z największych w Europie. Obecnie pod szyldem Sphinx
działa blisko 100 restauracji w całej Polsce.

zniżki

Informacja turystyczna na Helu
ul. Kuracyjna 26,
84-150 Hel

5%
zniżki

tel.: 660 172 103,
www.polwysep-tur.pl

Zakup pamiątek
Promujemy nasz region. Sprzedajemy pamiątki i materiały promocyjne.
Ponadto organizujemy wycieczki do Trójmiasta, Malborka, na Kaszuby, a
także organizujemy rejsy statkiem oraz połowy dorsza dla grup.
Zapraszamy!

Pokoje Gościnne - Apartament
Fregata
ul. Wiejska 104,
84-150 Hel

5%
zniżki

Hel

Hel

tel.: 694 431 044,
www.fregata-hel.pl

Usługi noclegowe
Oferujemy Państwu do wynajęcia 3 lokale o wysokim standardzie z
widokiem na Zatokę i Port Rybacki, znajdujące się w zabytkowym domu z
1932 roku. To co charakteryzuje nasz obiekt to jedna z najlepszych
lokalizacji, w zacisznym centrum miasteczka Hel.

Salon Fryzjerski Solarium Ewa
ul. Wiejska 104,
84-150 Hel

tel.: 694 431 044

Hel

5%
zniżki

Solarium i usługi fryzjerskie
Salon fryzjerski świadczy usługi w zakresie: usług fryzjerskich damskich i
męskich oraz dziecięcych, opalania w solarium, przekłuwania uszu,
sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji włosów firmy L'OREAL.

Tawerna Bałtycka
wejście na plażę nr 66
(przedłużenie ul. Leśnej)
84-150 Hel

5%
zniżki

Hel

tel.: 880 234 057,
www.helskaplaza.gohel.pl

Usługi gastronomiczne
Tawerna „Bałtycka” to miejsce, w którym mogą Państwo zakupić świeżą
rybę wyłowioną prosto z Bałtyku. Specjalnością Tawerny są pierogi
własnego wyrobu.

Krynica Morska
Cocktail Bar
ul. Marynarzy, lewa strona od
wejścia nr 30, 82-120 Krynica
Morska

35%
zniżki

Krynica Morska
tel.: 660 738 079,
https://www.facebook.com/Cocktai
l-Bar-650246831731561

DRINKI „Smaki lata”
Wszystkich posiadających “Karty Fresh Zone” zapraszamy na pyszne i
orzeźwiające DRINKI “Smaki lata” oraz cudowne imprezy w wakacyjnym
klimacie

Papaya street
ul. Świerczewskiego 18,
82-120 Krynica Morska

20%
zniżki

Krynica Morska
tel.: 509 848 084,
www.facebook.com/papaya.krynic
amorska

Drink firmowy PAPAYA
Przy okazaniu karty rabatowej Fresh Zone barman udzieli 20% rabatu na
Drinka Firmowego Papaya

Lazurowy Dwór Spółka z O.O.
ul. Gdańska 43b,
82-110 Sztutowo

20%
zniżki

ok. 26 km. od
Krynicy Morskiej

Tel.: 730 581 309,
www.lazurowydwor.pl

SPA
Lazurowy Dwór to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort
i luksus. Oprócz wspaniale przygotowanej bazy noclegowej, oddajemy w
Państwa ręce ekskluzywną klimatyzowaną restaurację, basen
zewnętrzny, pełen pakiet rozrywki dla dzieci oraz pięknie
zagospodarowaną przestrzeń wokół budynku

Pole do gry w minigolfa „Jantar Golf”
ul. Gdańska 52E,
82-107 Jantar

ok. 29 km. od
Krynicy Morskiej

Tel.:603 682 586
www.jantargolf.eu

20%
zniżki

Rabat na bilet normalny, ulgowy i rodzinny
Czynne: Lipiec – Sierpień
Zapraszamy na pole mini golfa zarówno graczy indywidualnych, jak i
grupy zorganizowane, Nasze pole składa się z 10 plansz z przeszkodami o
różnym stopniu trudności, Każdemu graczowi udostępniamy
profesjonalny sprzęt i przeprowadzamy instruktaż.

Rejsy Szybką Łodzią Motorową RIB
Port Krynica Morska,
82-120 Krynica Morska

10%
zniżki

tel.: 518 644 245,
www.rejsy-krynicamorska.pl

Rejsy Szybką Łodzią Motorową RIB
Dla wszystkich pasjonatów wodnego szaleństwa proponujemy rejsy
szybkimi łodziami typu RIB. Obsługujemy klientów indywidualnych, jak
również grupy zorganizowane. Na naszych łodziach można w niedługim
czasie przepłynąć sporą odległość, poznając piękno polskiego wybrzeża
od strony morza, ale przede wszystkim doznać niesamowitych wrażeń.

Rejsy Spacerowe po Zalewie Wiślanym
Statkiem Słońce Krynicy
Port Krynica Morska,
82-120 Krynica Morska

10%
zniżki

Krynica Morska

Krynica Morska

tel.: 518 644 245,
www.rejsy-krynicamorska.pl

Rejsy Statkiem Słońce Krynicy
Wszystkich pasjonatów wodnych atrakcji zapraszamy na rejsy spacerowe
nowoczesną jednostką pasażerską Słońce Krynicy. Posiada ona dwa
pokłady, dolny zamknięty z panoramicznymi oknami oraz górny otwarty
taras słoneczny. Jednostka przystosowana jest do przewozu dzieci w
wózkach oraz osób niepełnosprawnych.

Four Winds
ul. Słoneczna 37,
82-120 Krynica Morska

10%
zniżki

Krynica Morska
tel.: 693 335 200,
www.fourwindsbar.pl

Lot balonem, restauracja, pobyt/zakwaterowanie w
Aparthotelu
W naszej strefie relaksu możesz skorzystać z sauny suchej, łaźni parowej
oraz „słonecznej łączki” (SUN SKY) służącej zażywaniu kąpieli słonecznej.
Po seansach w saunie idealnym połączeniem będą zabiegi.

Szkoła Windsurfingu w Krynicy
Morskiej „Akademia ruchu”
ul. Niska 7,
82-120 Krynica Morska

10%
zniżki

Krynica Morska

tel.: 503 768 627,
www.e-windsurfing.pl

Wypożyczalnia sprzętu windsurfingowego, łodzi
wędkarskich, lekcje grupowe, kursy windsurfingu
Termin rabatu: 10 czerwca – 5 lipca oraz 20-30 sierpnia

Sopot
Elite Sails Academy
ul. Nadmorska 2,
81-198 Mechelinki

ok. 25 km. od
Sopotu

tel.: 508 908 407,
www.elitesails.pl

50%
zniżki

Zajęcia żeglarskie
4 dni zajęć żeglarskich za darmo
Szkółka Żeglarska. Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Exit Plan
ul. Bohaterów Monte Casino 5A
(I piętro), 81-805 Sopot

Sopot
tel.: 607 646 111,
www.exitplan.pl

Gra typu Real Escape/Pokoje ucieczki

10%
zniżki

Przed grą należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową
lub telefonicznie, a także zapoznać się z regulaminem i go
zaakceptować.
Wyobraź sobie, że z grupą przyjaciół zostajesz zamknięty w pokoju na 60
minut. Aby wyjść z pokoju musisz rozwiązać szereg zagadek na podstawie
znalezionych wskazówek. Na tym polega właśnie Escape Game. Exit Plan
to wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska, Sopotu i Gdyni, gdzie emocje
sięgają zenitu, a adrenalina pobudza do działania.

Ściana wspinaczkowa ELEWATOR
ul. Doroszyńskiego 15H,
80-381 Gdańsk

ok. 12 km. od
Sopot

tel.: 58 558 14 03,
www.elewator.com

10%
zniżki

Jednorazowe wejście na plażę, wypożyczenie
uprzęży
Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku.
Elewator to najwyższa ściana wspinaczkowa w Gdańsku jak i jedna z
najwyższych ścian wspinaczkowych w Polsce, można się wspiąć na 19 m!
Jesteśmy jedyną ścianą wspinaczkową, która posiada system
wspomagający asekurację TopStop. Dzięki temu asekuracja jak i jej nauka
jest jeszcze łatwiejsza i bezpieczniejsza niż dotychczas!

Rewa Surf Centrum Piotr Olewiński
ul. Rybacka 5a,
81-198 Rewa

10%
zniżki

tel.: 600 884 433,
www.rewasurf.pl

Wypożyczenie sprzętu, desek SUP, kajaków oraz
szkolenia windsurfingowe i kitesurfingowe
Jesteśmy jedną z największych baz windsurfingowo kitesurfingowych na
Pomorzu Środkowym. Najlepsze miejsce do uprawiania sportów wodnych,
mekka windsurfingu i kitesurfingu i świetna baza wypadowa dla
Trójmiasta.

Mustang Marcin Piotrowski
ul. Szkolna 7a,
81-198 Mosty

10%
zniżki

ok. 25 km. od
Sopot

ok. 23 km. od
Sopot

tel.: 501 154 385,
www.stajniamustang.com

Jazdy konne
Posiadamy konie i kuce dla dorosłych i dzieci, w różnym wieku oraz
stopnia zaawansowania. Nasi instruktorzy i hipnoterapeuci są
doświadczeni i mają indywidulane podejście do każdego klienta.
Prowadzimy indywidulane treningi lub zajęcia w grupach maksymalnie 4
osobowych.

