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Harmonogram - X Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych 8-10.06.2018 r. 

Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko Wschodnie, www.hoteljan.pl 

 

8 czerwca 2018 r. (piątek) 

godz. 13:00 - indywidualny przyjazd przez uczestników do hotelu, zakwaterowanie, otrzymanie 

gadżetów związanych ze spływem (mapy, śpiewniki, inne)  

godz. 13:00–14:00 - obiad 

godz. 14:00–20:00 - zorganizowany wyjazd grupy na zwiedzania z przewodnikiem Darłowa, 

Jarosławca i Darłówka 

Przejazd do Darłowa, zwiedzanie Darłowa, Zamek Książąt Pomorskich (ekspozycja główna), 

historyczne centrum miasta z Ratuszem, Fontanną Rybaka, Kościołem Mariackim,  

Kościołem św. Gertrudy, Bramą Wysoką i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi z przełomu 

XVII-XX wieku. 

Przejazd do Jarosławca, zwiedzanie Jarosławca, Muzeum Bursztynu (w muzeum podział 

uczestników na dwie grupy) 

Przejazd do portu w Darłówku, które jest jednym z najstarszych uzdrowisk i kąpielisk na Pomorzu 

Zachodnim, latarnia morska (z zewnątrz), rozsuwany most łączący Darłówko Wschodnie  

z Darłówkiem Zachodnim, stara niemiecka stocznia, gdzie budowano statki z żelbetonu, bunkry-

pozostałości po baterii przeciwlotniczej. 

godz. 20:00 - powrót z wycieczki do hotelu 

godz. 20:30-01:00 – kolacja w hotelu, DJ  

 

9 czerwca 2018 r. (sobota) 

godz. 08:30–09:00 - śniadanie 

godz. 09:00 –  otrzymanie suchego prowiantu, transport na miejsce spływu, kajaki wodowane  

w Staniewicach (przystań kajakowa). Trasa spływu kończy się w Kowalewicach przy moście. 

godz. 16:00-17:00 – obiad w hotelu 

godz.17:00-20:00 – szkolenie „Zmiany w VAT”, prelegent Pan dr inż. Paweł Małecki 

godz. 20:00–01:00 - kolacja przy ognisku lub grillu  

 

http://www.wielkopolski.kidp.pl/
http://www.hoteljan.pl/
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10 czerwca 2018 r. (niedziela) 

godz. 08:30-10:00 – śniadanie 

godz. 10:00–13:30 – spływ według jednego z podanych niżej wariantów   

I wariant  

Jeśli będzie odpowiednia pogoda (mała fala na Bałtyku) spływ rozpocznie się w Dąbkach na plaży - 

Jezioro Bukowo. Spływ do Przekopu i wypłynięcie na Bałtyk wracając do Dąbek - port Rybacki.  

II wariant  

Jeśli będzie fala na Bałtyku, spływ rozpocznie się w Kowalewicach, przebiegał będzie do Darłowa.  

godz. 13:30–14:30 - obiad w ośrodku, zakończenie spływu kajakowego 

 

Harmonogram spływu może ulec zmianie. 
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