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Czerwona Rzeka
2,5 km od zejścia nr 12 przy Kaszubiance w prawą strone spacerem ok. 40 min dojdziemy do miejsca 
gdzie Czerwona Rzeka wpływa do morza.  Rzeka o długości 28,6 km. Kolor rzeki pochodzi z minerałów 
zawartych w glebie lub torfu, które zabarwiają wodę. Rzeka każdego dnia w zależności od kierunku 
wiatru inaczej wpływa do morza. Czasem niesie czerwone wody wzdłuż brzegu na zachód, czasem  
na wschód. Czasem robi się tzw. cofka kiedy wiatr wieje z północy. Droga do czerwonej rzeki to dzikie 
plaże przy terenach wojskowych, niezabudowanych gdzie można po sztormach znaleźć bursztyny  
lub spotkać labędzie, foki czy dziki.

Chłopy

Dobrzyca 

nadmorska wieś letniskowa w gminie Mielno datowana już w XII wieku jako osada słowiańska. Atrakcją 
Chłopów jest przystań rybacka, gdzie kutry są wciągane na brzeg, a w boksach rybackich sprzedawane 
są ryby. Typowa stara zabudowa z opisami i zdjęciami na budynkach i pyszne prawdziwie domowe gofry 
z ubijaną śmietanką u Babuni.

Ogrody Tematyczne Hortulus – od ponad 25 lat na powierzchni 70 ha produkują 3500 odmian i gatunków 
drzew, krzewów, róż, bylin, ziół i pnączy. Rosliny te można zobaczyć w ogrodach i kupić w Centrum 
Ogrodniczym Hortulus. Ogrody Tematyczne, Centrum Ogrodnicze, Caffebar Barwinek i Szkółka Roslin 
Ozdobnych  otwarta jest od czerwca do września w dni powszednie od 9.00 do 19.00 a w niedzielę  
i święta od 10.00 do 18.00 .W pozostałych miesiącach godziny otwarcia zmienne.
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Grody Hortulus Spectabilis
tzw. labirynty Dobrzyca - To nowy kompleks ogrodowo – parkowy to kolejne 30 ha ogrodów Magii, 
Energii, Czasu i Przestrzeni z największym labiryntem grabowym na świecie.W sercu labiryntu stoi  
20 metrowa wieża ( 7 pięter) z panoramicznym tarasem widokowym.Labirynt to powierzchnia 1 ha, 
ponad 3 520 km korytarzy, jedno wejście i 3 możliwe wyjścia. W środku znajduje się mały labirynt  
dla dzieci.

Najstarsze w Polsce

Park Linowy Gibon Ustronie Morskie

Dęby Bolesław (800 Lat) i Warcisław (640 lat) – Bagicz   
Do najstarszego dębu w Polsce nie dojedziemy samochodem. Trzeba go zostawić  przy przejeżdzie 
kolejowym w Bagiczu i dalej iść pieszo ok. 15 min niebieskim szlakiem. Najlepiej wybrać się rowerem. 
Jest to miła przejażdżka przez las

ul. Graniczna (15 zejście na plażę) - Liczy 11 tras w tym 2 trasy szkoleniowe z lączną liczbą 142 przeszkód. 
Z najwyższych tras widać morze. Doskonała zabawa dla całej rodziny?
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Trasa Rowerowa Bike The Baltic
międzynarodowy szlak rowerowy ukazujący dziedzictwo kulturowe krajów południowego Bałtyku.  
Szlak rowerowy składa się z trzech części: szwedzkiej( SKANIA), duńskiej (BORHOLM) i Polskiej  
(POMORZE ŚRODKOWE). W każdym z tych krajów są trzy etapy. W Polsce pierwszy etap prowadzi 
z Kołobrzegu i prowadzi do Unieścia ( 41 km). Drugi ma 15 km i prowadzi z Mielna do Koszalina. 
Trzeci ponad 100 km prowadzi z Koszalina do Jamna - Łabusza. Szlak rowerowy R-10 Bike the Baltic 
z Kołobrzegu do Ustronia Morskiego prowadzi bezpośrednio przy Kaszubiance urokliwą 15 km 
trasą wzdłuż wybrzeża z miejscami do oglądania siedlisk lęgowych ptaków (szczególnie urokliwe  
Na Grobli), bagnisk i pięknej roślinności. Obecnie powstaje trasa R 10 z Ustronia Morskiego do Gąsek.  
To fragment trasy Velo Baltica - trasy rowerowej wzdłuż Bałtyku z Pleśnej do Mielna.


