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Zapraszamy na ferie zimowe  

do Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku! 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami i warto wcześniej 

zaplanować swój zimowy wypoczynek, dlatego zapraszamy 

Państwa do spędzenia z nami niezapomnianych ferii nad 

samym brzegiem Zatoki Puckiej. 

 

Dlaczego HOM? 
Położenie naszego ośródka ma niebywały urok, ponieważ mieści 

się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a panujący 

tu klimat i czyste, powietrze korzystnie wpływają na zdrowie  

o każdej porze roku.  

Czyste, nasycone jodem powietrze pomoże nabrać odporności, 

a unikalne walory krajobrazowe na turystycznych szlakach  

i bogata historia Pucka, nie pozwolą na nudę. 

 

Atrakcje w Pucku i okolicy 

Doskonała lokalizacja naszego obiektu zapewnia komfort 

wypoczynku w zacisznej części Pucka, a jednocześnie bliski dostęp 

do atrakcji miasta. 

Gdzie? 

Harcerski Ośrodek Morski  

w Pucku  Tu znajduje się nasza 

baza logistyczna i całe zaplecze i 

to właśnie do Pucka chcielibyśmy 

Państwa zaprosić.  

Harcerski Ośrodek Morski jest to 

ośrodek całoroczny położony nad 

samym brzegiem Zatoki Puckiej  

- 10 m od linii brzegowej, między 

portem rybackim a jachtowym,  

w granicach Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego i Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Obszarów 

Chronionych Natura 2000. 

 

Dojazd 

Bardzo wygodnie i szybko 

można dojechać do nas 

pociągiem przez Gdynię  

(z Krakowa 6 godzin,  

a z Warszawy 3,5 godziny).  

Z Gdyni łatwo dostaniemy się 

do Pucka komunikacją 

autobusową, busikami, lub 

autobusem szynowym.

 

               

 

 

 

 

www.hompuck.org, e-mail hom@hompuck.org,  

tel. 502 674 698 lub 058 673 21 50 



 

 

 

 Zwiedzanie Muzeum Ziemi Puckiej   

z przewodnikiem    

4zł/1os. + opłata za przewodnika 16zł  

www.muzeumpuck.pl 

 

 Korzystanie z kręgielni, sztucznego lodowiska 

lub  hali  sportowej ( zaledwie 300 m od 

Harcerskiego Ośrodka Morskiego ) płatne w/g 

cennika MOKSIR Puck 

www.moksir.puck.pl 

 Zwiedzanie 

Muzeum Morskiego 

Dywizjonu Lotniczego 
Puck (ok. 800 m od HOM) 

www.mdlot.pl/muzeum 

 

 Wycieczka piesza  np. zwiedzanie 

Zamku Jana III Sobieskiego w Rzucewie 

połączona z ogniskiem lub prowiantem na drogę 

( ok.7 km od Pucka) 

http://www.zameksobieski.pl 

 

 Wycieczkę  autokarem        Hel, Gdynia, 

Gdańsk 
 

 Fokarium w Helu ( ok.45 km od Pucka) 

http://www.fokarium.com/index.html 

 

 

 

 Centrum Nauki 

EXPERYMENT Gdynia ( ok. 35 km od 

Pucka)  

http://experyment.gdynia.pl/pl/ 

  

 Aquapark Reda - największy i 

najnowocześniejszy Aquapark w Polsce!  
( autokar, PKP, PKS )  cennik pływalni 

(ok.18 km od Pucka) 

www.aquaparkreda.pl 

 

 Multikino Rumia  
( autokar, PKP, PKS ) cennik Multikina 

(ok. 20 km od Pucka) 

www.multikino.pl/pl/repertuar/rumia 

 Oceanarium Gdynia 
www.akwarium.gdynia.pl 

 pl 
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Kontakt 

e-mail: hom@hompuck.org 

www.facebook.com/HOMPuck 

tel. całodobowy: 502 674 698 

tel.: (058) 673 21 50 

 

W okresie ferii zimowych dla „Zielonych Szkół” i grup 

zorganizowanych mamy „ofertę specjalną” ! 

 

 

Pobyt między 08.01.2017r. a 31.03.2017r.  

przy grupie : 

 Powyżej 30 osób - 60 zł/osoba/doba; przy pobycie min. 7 dni     

 Pobyt krótszy niż 7 dni - dopłata 10 zł/osoba/doba 

W cenę wliczone jest:  

 wyżywienie  (3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja),  

 nocleg w pokojach 3-osobowych z umywalkami i wspólnym węzłem sanitarnym  

w korytarzu i pokojach 4-osobowych z łazienkami,  

 nieodpłatne korzystanie z sali szkoleniowej, pozostałe sale 50% zniżki  

 nieodpłatny pobyt 1 opiekuna na 15 uczestników. 
 

Do dyspozycji naszych gości: 

 bezprzewodowy Internet Wi-Fi 

 stołówka dla ok. 80 osób 

 sala wykładowa dla ok. 60osób 

 sala szkoleniowa dla ok. 40 osób 

 sala kominkowa dla ok. 30 osób 

 sala konferencyjna dla ok. 12 osób 

 zadaszenie na ognisko dla ok. 60 osób 
 

Proponujemy także: 

 Ognisko z kiełbaskami na terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w cenie  

10 zł/os. 

 Zajęcia o tematyce żeglarskiej 

 Dla młodzieży ze szkół podstawowych - zajęcia ekologiczne – „Woda wokół nas” 

 Pomoc w organizacji zajęć 
 

 

 

Serdecznie zapraszamy!  

Do zobaczenia w Harcerskim Ośrodku Morskim!!! 

mailto:hom@hompuck.org
http://www.facebook.com/HOMPuck

