Kąpielisko morskie Plaża wschodnia
Jarosławiec

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kąpielisko morskie znajduje się w północnej części
Jarosławca. Kąpielisko zlokalizowane jest na
wschód od ulicy Spacerowej i ma 300 m długości.
Plaża wschodnia jest piaszczysta i dość szeroka.
Może poszczycić się Błękitną Flagą 2012 wyróżnieniem dla najlepszych kąpielisk i marin.
Spełnia zatem najwyższe kryteria pod względem
jakości wody, informacji i edukacji ekologicznej,
bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego. Przy
zejściu na plażę nr 2 i nr 3 ustawiono liczne tablice
informacyjne podkreślające walory przyrodnicze
regionu. Można zapoznać się m.in. z historią Bałtyku,
procesem powstawania wybrzeża klifowego, typami
klifów, charakterystyczną fauną i florą dla tego
miejsca. W sezonie letnim w godzinach od 9.00 do
17.00 kąpielisko jest strzeżone przez ratowników.
Zejście na plażę nr 2 - na wschód od ulicy Spacerowej,
przy parku linowym i buczku dostosowano do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Atrakcją plaży jest przystań
rybacka. W Jarosławcu nie ma portu rybackiego, a
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kutry po powrocie z morza wyciągane są na brzeg.
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Kąpielisko w Jarosławcu to doskonałe miejsce dla
osób pragnących wypocząć nad morzem w spokojnym
miejscu. Jarosławiec ma długie turystyczne tradycje.
Miejscowość posiada klifowe wybrzeże, co przyczynia
się niewątpliwie do zwiększenia urokliwości tego
miejsca. Oznacza to jednak również, że człowiek stale
musi podejmować działania, pozwalające zachować
to piękne klifowe wybrzeże. Od początku 2015 r. w
Jarosławcu trwają prace związane z projektem
zabezpieczenia klifów przed erozją oraz plaży przed
falami. Koszt remontu sięga 92 mln złotych. Ta wielka
inwestycja sprawiła, że ok. kilometrowy odcinek plaży
na zachód od kąpieliska został zamknięty.
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