
  

 

 

Gdańsk, 21.09.2015r. 

 

Pomorskie ładuje akumulatory: 

 czyli jesienny wypoczynek nad Bałtykiem  

 

Spacer po spowitej w porannej mgle plaży, popołudniowa partia golfa i relaksujący zabieg  w SPA  

z wykorzystaniem naturalnego bursztynu czy morskich alg, wieczorna kolacja w eleganckiej restauracji  

serwującej dania przygotowane z najświeższych regionalnych składników i nocleg w zabytkowym pałacu – to 

tylko kilka propozycji dla osób, które jesienią potrzebują naładowania akumulatorów i oderwania się od 

codzienności. O tej porze roku województwo pomorskie kusi nie tylko wspaniałymi krajobrazami, ale 

również bogatą ofertą przygotowaną dla najbardziej wymagających koneserów relaksu.  

 

Pomorskie weszło właśnie w jesienno-zimowy sezon turystyczny. To czas wyjątkowy i magiczny. Kiedy plaże 

pustoszeją, nadmorskie kurorty stają się wymarzonym miejscem dla koneserów ciszy i spokoju. Na przyjazd 

jesiennych gości przygotowują się przede wszystkim właściciele ekskluzywnych hoteli, restauracji, obiektów 

rekreacyjnych i SPA, które o tej porze roku przyciągają turystów spragnionych wypoczynku i luksusu.  

 - Turystyczna oferta województwa 

pomorskiego jest coraz bardziej 

zdywersyfikowana i odpowiada na różne 

potrzeby odbiorców. Luksus jesiennego urlopu 

w województwie pomorskim przejawia się nie 

tylko w najwyższej jakości infrastrukturze, ale 

również w atmosferze, która sprzyja zwolnieniu 

tempa życia i wypoczynkowi – podkreśla 

Krystyna Hartenberger Pater, dyrektor 

Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej.  

W województwie pomorskim każdy, nawet najbardziej wymagający koneser relaksu, znajdzie coś dla siebie. Na 

uwagę zasługują liczne ośrodki SPA, które znajdują się w ścisłej czołówce tego typu obiektów w kraju.  Baseny, 

sauny, zabiegi na twarz i ciało z wykorzystaniem bogactw Bałtyku, masaże lecznicze i relaksacyjne, pakiety dla 

kobiet, mężczyzn i dzieci – oferta hoteli i gabinetów w regionie wydaje się nie mieć końca. Bez względu na to, 

czy zlokalizowane przy nadmorskiej plaży, w otoczeniu kaszubskiego krajobrazu czy w centrum miasta, 

pomorskie obiekty SPA świadczą kompleksowe usługi pozwalające odzyskać równowagę między ciałem a duszą. 

Weekendowy lub kilkudniowy pobyt w takim miejscu to idealna propozycja na jesień, kiedy dni stają się 

krótsze, a dostęp do słońca utrudniony. 

Wielbicielom aktywnego wypoczynku z pewnością przypadnie do gustu golfowa oferta województwa 

pomorskiego. W regionie zlokalizowanych jest kilka ważnych ośrodków charakteryzujących się warunkami do 

uprawiania tego elitarnego sportu. Wśród nich znajduje się jedno z najbardziej prestiżowych w Europie pól 

klasy mistrzowskiej, które przyciąga największych amatorów golfa z całego świata – Sierra Golf Club. Szansę na 

emocjonującą rozrywkę mają tu jednak nie tylko wytrawni gracze, ale również osoby, które dopiero 



  

 

rozpoczynają przygodę z tym pięknym sportem, a ponadto chcą się 

zrelaksować w pięknym otoczeniu i cieszyć najwyższą jakością dodatkowych 

usług.  

Możliwości aktywnego wypoczynku w województwie 

pomorskim nie brakuje. Liczne obiekty sportowo-rekreacyjne 

oferują szeroką gamę aktywności, zarówno dla 

zaawansowanych, jak i początkujących miłośników sportu. Po 

emocjonującym galopie na koniu po szerokich, piaszczystych 

plażach warto zregenerować siły przy stole. Województwo 

pomorskie zaskakuje różnorodnością kuchni oraz bogactwem 

świeżych, regionalnych składników. Wielbicieli wykwintnych 

smaków z pewnością zachwycą partnerskie restauracje 

Pomorskie Culinary Prestige, gdzie gotuje się w zgodzie z przyjętą filozofią slow food i serwuje dania bazujące 

na regionalnych produktach na najwyższym europejskim poziomie. Autorskie podejście do tradycji i lokalnych 

produktów jest gwarancją niezpomnianych doznań smakowych. 

Województwo pomorskie jesienią to wymarzone miejsce dla wszystkich osób, które poszukują relaksu na 

najwyższym poziomie. Bogata baza hotelowa, w tym pięknie odrestaurowane zamki i pałace zaadaptowane do 

potrzeb turystycznych, unikalna oferta rekreacyjna i gastronomiczna gwarantują niezapomniane i wyjątkowe 

przeżycia.  
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