Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego
O nas/ About us
Zapraszamy Państwa do wypoczynku w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.
Harcerski Ośrodek Morski jest obiektem całorocznym położonym na plaży 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.
Obok ośrodka znajduje się plaża, kąpielisko strzeżone, boiska do gry w piłkę plażową. Sympatykom spacerów,
nordic walking, oraz wycieczek rowerowych na pewno spodoba się promenada ze ścieżką rowerową, urokliwe,
spacerowe molo oraz ciekawe szlaki turystyczne.
Na terenie wydzielonym, ogrodzonym z parkingiem dla gości, znajdują się dwa całoroczne budynki z 125
miejscami noclegowymi. 61 miejsc w pokojach 1, 2, 3, 4 - osobowych w budynku 1 HOM oraz 60 miejsc w
nowym budynku 2 pn. DOM ŻEGLARZA w pokojach 2-osobowych z łazienkami, oraz 4 miejsca w Apartamencie.
Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny system grzewczy z zastosowaniem pomp ciepła i kolektorów
słonecznych.
Zapewniamy miłą atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Harcerski Ośrodek Morski Puck of Polish Scouting and Guiding Association
About us
We welcome you to relax in Harcerski Ośrodek Morski in Puck.
Harcerski Ośrodek Morski is all year round resort located on the beach of Puck Bay ( 10 metres from the
shoreline), between the fishing and yacht port, within the borders of The Coastal Landscape Park and European
Ecological Network of Protected Areas Natura 2000.
Next to the resort is the beach, which is guarded and beach volleyball courts.
Fans of walks, nordic walking and cycling will like the bicycle promenade, charming walking pier and interesting
walking trails.
In a separate fenced area with car park for our guests there are two all year round open buildings with 125 bed
places:
61 places in single, double, 3 bed and 4 bed rooms in the building nr 1 HOM
and 60 places the building nr2 under the name DOM ŻEGLARZA ( SAILOR`S HOUSE) in double rooms with
bathrooms and 4 places in Apartment.
The resort is equipped with a modern heating station using heat pumps and solar collectors.
We promise a nice atmosphere conducive to relaxation.
We invite you to familiarize yourself with our offer.
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