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INFORMACJE OGÓLNE:

Dokonaj wyboru biletu i dokonaj płatności. Po zalogowaniu, Twój bilet będzie widoczny w zakładce Moje
bilety. System może przesłać Twój bilet, w formie pliku PDF, na wskazany przez Ciebie w trakcie
zakupu adres e-mail. Koniecznie WYDRUKUJ bilet.

Pamiętaj, aby podczas pobytu na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, mieć swój bilet przy sobie.
Będzie potrzebny w przypadku kontroli.

Uwaga !!!

Bilety ulgowe i bezpłatne dostępne są do nabycia wyłącznie w Punktach Informacji Turystycznej DPN
po okazaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego jego zastosowanie.
OPŁATY ZA UDOSTEPNIANIE TERENU DAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO:
Korzystanie z ekosystemu rzeki Drawy

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE TERENU i OBIEKTÓW DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

Korzystanie z ekosystemu rzeki Drawy 

termin udostępnienia

lipiec - sierpień styczeń – 15 marca
wrzesień - grudzień

Rzeka Drawa – turystyka wodna 

bilet normalny

10 zł osoba/dzień 8 zł osoba/dzień

Rzeka Drawa – turystyka wodna 

bilet bezpłatny 

dla:  mieszkańców gmin  położonych  w  granicach  DPN
(Drawno, Tuczno, Człopa, Krzyż Wlkp., Dobiegniew, Bierzwnik)

bezpłatnie
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Korzystanie z miejsc biwakowania:

termin udostępnienia

lipiec - sierpień styczeń – czerwiec
wrzesień - grudzień

Pobyt na miejscu biwakowania wraz z noclegiem

bilet normalny

(doba  rozpoczyna  się  i  kończy  o  godzinie  10:00
następnego dnia)

24 zł os/doba 12 zł os/doba

Pobyt na miejscu biwakowania wraz z noclegiem**

bilet ulgowy – 50%

(doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00)

12 zł os/doba 6 zł os/doba

Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na miejsce 
biwakowania

 (doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00)

12 zł szt./doba

Wjazd/postój przyczepy campingowej / kampera na 
miejsce biwakowania

 (doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00)

20 zł szt./doba

*Osoby zwolnione z opłat za korzystanie z rzeki Drawy: mieszkańcy gmin położonych w granicach 
parku narodowego (Drawno, Tuczno, Człopa, Krzyż, Dobiegniew, Bierzwnik).
** Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny – rodzina.gov.pl/  Zachodniopomorską Kartę Rodziny/
Zachodniopomorską Kartę Seniora, dzieci do lat 6, uczniowie szkół i studentów

CENNIK OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W WODACH DPN. 

Rzeka Drawa 
(1 stycznia -15 marca i 01 lipca – 31

grudnia)                                                   8,00 zł

Jezioro Ostrowieckie (z zachodniego brzegu) 

(1 kwietnia -30 listopada )                       8,00 zł

Jezioro Sitno (z płn. - zach. brzegu) 

(1 kwietnia - 30 listopada)                        8,00 zł

Więcej informacji znajdziesz na www.dpn.pl
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