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GDAŃSK



Aurea Porta Rzeczypospolitej, 
najbogatsze miasto w Koronie 
posiadające liczne przywileje 

królewskie, tygiel narodów... to tylko niektóre 
określenia używane w historii do opisu 
bursztynowego miasta Gdańska. To własniew 
Gdańsku historia wielokrotnie zmieniała 
swój bieg wydarzeń. 1 września 1939 roku, 
godzina 4.45, niemiecki pancernik Schleswig 
– Holstein zaatakował gdański półwysep 
Westerplatte, a 41 lat później, 14 sierpnia 
1980 roku narodziła się tu Solidarność. 

 Gdańsk to nie tylko zabytkowe kościoły  
i pomniki, ale także ciągnące się kilometrami 
piaszczyste plaże, lesiste wzgórza morenowe 
otwierające bramę Kaszub i morze, którego 
szum fal uspokoi każdego turystę. 

 Gdańsk to miasto przyszłości, którenie 
zapomina o swojej przeszłości. To miasto 
w którym dynamicznie rozwijająca 
sięprzedsiębiorczość pozwala na 
nowoczesneżycie. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie… wydarzenia kulturalne, rozrywkowe 
i historyczne czekają na Ciebie w Gdańsku!

1



Główne Miasto w Gdańsku 

Główne Miasto jest najbardziej 
reprezentacyjną częścią miasta. 
Odbudowany po zniszczeniach 
wojennych bezcenny zespół 
architektoniczny ukazuje 
dawna świetność Gdańska, jako 
najbogatszego miasta Rzeczypospolitej 
w XVI i XVII wieku. W tym czasie 
Gdańsk był jednym z najpotężniejszych 
ośrodków handlowych, naukowych 
i kulturalnych ówczesnej Europy. 
Przecinające się gdańskie uliczki 
tworzące szachownice kryją w swoich 
zaułkach i zakamarkach liczne 
tajemnice. Gotyckie, manierystyczne 
i rokokowe kamienice zachwycają 
bogatymi zdobieniami oraz 
opowieściami o historiach, które 
rozegrały się w ich wnętrzach. 
Obowiązkowymi punktami spaceru po 
Głównym Mieście są perły gdańskiej 
architektury: Ratusz, Bazylika 
Mariacka, Dwór Artusa, Katownia, 
miejskie bramy. 

Żuraw

Najpotężniejszy drewniany dźwig 
średniowiecznej Europy, jest jednym 
znajwiększych symboli Gdańska. Już  XIV 
stuleciu słyszano o dźwigu, który przenosi 
tony ładunków i stawia maszty statków. Było 
tomożliwe dzięki mechanizmowi napędzanemu 
przez robotników portowych, którzy stąpali 
po belkach umocowanego wewnątrz bębna. 
Żuraw  miał charakter nie tylko przemysłowy ale 
także obronny, był bowiem jedną z wielu bram 
wodnych prowadzących do miasta. Obecnie jest 
on oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego, 
a w jego wnętrzach organizowane są wystawy 
tematyczne ukazujące portowe życie miasta.
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Oliwa

Dzielnica Gdańska, która do lat 30. XX wieku była samodzielną cysterską gminą. 
Mieści się tu jedna z największych atrakcji Gdańska – Archikatedra Oliwska 
słynąca z XVIII-wiecznych wielkich organów Jana Wilhelma Wolffa, których 
muzyka unosi się w konarach otaczającego ją przepięknego Parku Oliwskiego. 
Na jego terenie mieści się Ogród Botaniczny z alpinarium i palmiarnią. Znajdują 
się tam również zabudowania klasztorne w tym Pałac Opatów, w którym mieści 
się Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Amatorzy 
pieszych wycieczek mogą pokusić się o zdobycie góry Pachołek (100m n.p.m.), 
z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na wybrzeże od 
Sopotu aż po Gdańsk.

Kościół Mariacki

„Korona Gdańska” to najczęściej używane określenie 
Bazyliki Mariackiej. Ten największy ceglany kościół 
świata skrywa w swoich murach liczne sakralne dzieła 
sztuki takie jak: ołtarz mistrza Michała z Augsburga, 
sakramentarz, figurę Pięknej Madonny i Pietę. Na 
szczególną uwagę zasługują płyty nagrobne wtopione 
w posadzkę bazyliki oraz niepowtarzalny zegar 
astronomiczny. Dla wytrwałych szczególnie polecamy 
spacer na wieżę świątyni, z której rozpościera się 
niepowtarzalny widok na Główne i Stare Miasto oraz 
stocznię gdańską.Miasto oraz stocznię gdańską.     

Sąd Ostateczny 

Tryptyk “Sąd ostateczny” Hansa Memlinga jest najcenniejszym dziełem 
gdańskich kolekcji muzealnych. Obrazuje on scenę sądu ostatecznego, w której 
Chrystus w otoczeniu apostołów i Maryi siedzi na tęczy i obserwuje Archanioła 
Michała ważącego uczynki zmartwychwstałych. Po lewej stronie pochód 
zbawionych idzie ku niebu, po stronie prawej widzimy potępionych w jeziorze 
ognistym. Dzieło Hansa Memlinga trafiło do Gdańska w skutek wojny pomiędzy 
Anglią i Hanzą. Powstałe w Brugii dzieło było transportowane drogą morską do 
florenckiego kościoła Badia Fiesolana, jednak burgundzki statek z tryptykiem 
na pokładzie został złupiony przez kaprów hanzeatyckich. Dzieło ofiarowano 
Bazylice Mariackiej, w której dziś znajduje się XIX wieczna kopia dzieła. Oryginał 
można podziwiać w Muzeum Narodowym.  

4

5

3



Solidarność

14 sierpnia 1980 roku robotnicy Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina podjęli akcję strajkową 
w obronie zwolnionej suwnicowej - Anny 
Walentynowicz. Strajk ogarnął cały kraj 
i zakończył się dopiero po podpisaniu 
przez charyzmatycznego przywódcę strajku 
Lecha Wałęsę i przedstawiciela rządu PRL 
- Mieczysława Jagielskiego porozumień 
sierpniowych, otwierających drogę do 
powstania „Solidarności” - masowego ruchu 
związkowego, który poprowadził Polskę ku 
demokracji.Polskę ku demokracji.

Stocznia Gdańska

Dawna Stocznia Gdańska im. Lenina 
zatrudniała w latach 70 i 80 około 16 
tyś robotników. To właśnie tu znajduje 
się historyczna Brama nr 2, która była 
świadkiem walki o wolność kraju. Tuż 
obok na rozległym Placu Solidarności 
wznosi się pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 roku. Na terenie 
stoczni stoi monumentalny budynek 
Europejskiego Centrum Solidarności, 
którego celem jest upowszechnienie 
dziedzictwa „Solidarności” w Polsce 
i za granicą. Zwiedzający mogą 
zobaczyć także historyczną salę 
BHP, gdzie podpisano porozumienia 
sierpniowe i budynek dyrekcji stoczni. 

ECS

Otwarty w 2014 roku monumentalny 
budynek Europejskiego Centrum 
Solidarności jest jednym z najważniejszych 
obiektów na historycznej, kulturalnej 
i turystycznej mapie Polski i Europy. 
Sercem obiektu jest wystawa poświęcona 
historii NSZZ “Solidarność”, prezentująca 
około 1800 rozmaitych obiektów, wiele 
spośród nich w sposób interaktywny. 
W budynku znajduje się ponadto kawiarnia 
z ogólnodostępnym ogrodem i taras 
widokowy.

Westerplatte

Niegdyś Wojskowa Składnica Tranzytowa usytuowana przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki 
Gdańskiej, od 1 września 1939 roku miejsce, w którym rozpoczęła się II Wojna Światowa.  
To właśnie tu o godz. 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień  
w kierunku polskiej placówki, dając tym samym znak do ataku na Polskę. W jednostce, pod 
dowództwem mjr. Sucharskiego, stacjonowało ok. 200 żołnierzy, którzy dzielnie odpierali 
ataki nieprzyjaciela przez 7 dni. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń postawiono Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, który wspomina wydarzenia z września `39 oraz olbrzymi napis 
głoszący „Nigdy Więcej Wojny”. Do dziś zachowały się ruiny koszar oraz Wartownia nr 1,  
w której mieści się oddział MHMG, a także Cmentarz Obrońców Westerplatte.
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Jarmark Św. Dominika

Cykliczna, trwająca trzy tygodnie impreza kulturalno-handlowa 
odbywająca się na ulicach Głównego Miasta w Gdańsku na przełomie 
lipca i sierpnia. Jarmark został ustanowiony bullą papieża Aleksandra 
IV w 1260 roku. Na ulicznych stoiskach można kupić rękodzieło, 
wyroby rzemieślników i jubilerów, przedmioty kolekcjonerskie, 
starocie, pamiątki, ale także odzież, obuwie czy kosmetyki. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się kramy gastronomiczne, w tym te 
z regionalną żywnością. Podczas Jarmarku odbywają się liczne 
koncerty, spektakle dla dzieci, i bieg św. Dominika.

Bursztynowy Stadion

Przygotowując się do rozgrywek Piłkarskich 
Mistrzostw Europy Gdańsk podjął się niezwykle 
ambitnego projektu wybudowania stadionu,  
w jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic miasta, 
tak, by inwestycja służyła nie tylko kibicom, lecz była 
również impulsem do rozwoju lokalnej społeczności. 
Projektanci nadali mu kształt bryły bursztynu. 
Wnętrze wypełnia 42 tysiące krzesełek  
o barwie zielonego bursztynu, który jest jednocześnie 
zbliżony do barw klubowych gospodarza obiektu: 
drużyny „Lechii” Gdańsk. Są tu też sale konferencyjne, 
puby, a także pomieszczenia klubowe piłkarzy i 
stowarzyszenia kibiców.

Teatr Szkspirowski

Monumentalną i niecodzienną bryłę teatru, 
przypominającą szkatułę, zaprojektował znany 
włoski architekt Renato Rizzi. Łączy ona w sobie 
nawiązanie do klasycznego teatru elżbietańskiego 
i architektury miasta z nowoczesnością. Gdański 
Teatr Szekspirowski jest największym tego typu 
obiektem w Europie. Konstrukcja kryje w sobie 
wiele funkcjonalnych rozwiązań takich jak otwierany 
dach, dzięki któremu przedstawienia można oglądać 
w świetle dnia, czy system zapadni scen  
i widowni.
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SOPOT

Perła Bałtyku - największy polski 
kurort nadmorski, położony 
między liściastymi lasami na 
opadającej ku morzu morenie  
a piaszczystymi plażami Zatoki 
Gdańskiej. Miasto pełne kamienic  
z okresu „belle époque”, zatopione 
w zieleni ogrodów. Miasto pełne 
muzyki, restauracji, barów, 
klubów. Miasto, które prawie 
nigdy nie zasypia (nie licząc 
leniwych poranków) 
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Plaże

Szeroka, piaszczysta plaża sopockiego wybrzeża Bałtyku, przyciąga zarówno 
turystów spragnionych słońca i kąpieli morskich, jak i bardziej aktywnych. Dzięki 
specyficznemu położeniu miasta woda jest tu znacznie cieplejsza niż w innych 
miejscach, a na turystów czekają także liczne atrakcje i imprezy. Słynne Molo 
w Sopocie pozwala na podziwianie wybrzeża od strony morza, a przy sprzyjającej 
pogodzie Półwysep Helski. Przy plaży usytuowany jest Grand Hotel – słynący 
z odwiedzin znanych osobistości, a także latarnia morska i przystań rybacka.
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Molo

Najdłuższe (511m) drewniane molo nad Bałtykiem jest największą 
atrakcją miasta. To ulubione miejsce spotkań mieszkańców, a dla 
każdego turysty obowiązkowy punkt każdej wizyty. Obecnie wysunięte 
jest w morze na odległość 458 metrów, a na jego końcu stężenie jodu 
jest niemal dwukrotnie wyższe niż na brzegu. Historia molo sięga XIX 
wieku, kiedy pełniło funkcję lokalnej przystani, aby na początku XX 
wieku obsługiwać międzynarodowe linie żeglugowe z Prus Wschodnich 
oraz hydroplany utrzymujące komunikację z Niemcami. Mało znany 
jest fakt, iż w 1970r. przy sopockim molo wyokrętowano pasażerów 
z transatlantyka „Stefan Batory”. W 2011 r. do użytku oddano 
dobudowaną do molo sopocką marinę.
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Monte Cassino

Ulica Bohaterów Monte Cassino powszechnie zwana „Monciakiem”, 
stanowi reprezentacyjną część miasta. Mieszczą się tam kamienice 
pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, jak również nieco bardziej 
współczesne obiekty, np. Krzywy Domek. Nowoczesność przeplata 
się z przeszłością również w licznych, stylizowanych restauracjach, 
klubach i kawiarenkach. Jeśli dopisze nam szczęście być może 
spotkamy w nich ducha „Parasolnika” ekscentrycznej osobowości, 
wpisanej w turystyczny wizerunek kurortu lat 60. i 70. XX wieku. 
Pulsująca życiem atmosfera niczym z „paryskiego montmartu”, 
przenika spacerujących deptakiem, o każdej porze dnia i nocy,  
w mieście, które „ nigdy nie zasypia”.

Secesja

Na początku wieku XX Sopot przeżył 
okres prosperity. Wznoszone w tym 
okresie budynki dominują obecnie w 
pejzażu miasta. Inspiracją dla architektów 
i budowniczych były kurorty szwajcarskie, 
trendy neoromantyczne w budownictwie 
niemieckim i architektura letniskowa. Stąd 
obfitość werand otwierających się na ogród, 
wykuszy, balkonów, wieżyczek. U schyłku 
„belle époque” do kurortu dotarła moda 
secesyjna, zwana w Niemczech Jugendstil, 
wzbogacając sopockie wille i kamienice 
o ornamentykę roślinną, motyw fali, liczne 
witraże i maszkarony.

Grodzisko

Wczesnośredniowieczne grodzisko sprzed 
ponad tysiąca lat położone w odległości 
400 m od morza skrywa na swojej ziemi 
szczątki osadnictwa. Dzięki ich odnalezieniu 
możliwa była częściowa rekonstrukcja chat 
i palisad, ale także utworzenie skansenu 
archeologicznego. Poprzez organizację 
licznych festynów rekonstrukcyjnych, 
odczytów i prezentacji multimedialnych, 
a także stałej wystawy w pawilonie u podnóża 
grodziska Muzeum Archeologiczne 
z Gdańska prowadzi działania edukacyjne 
mające na celu popularyzację wiedzy 
o historii wczesnego średniowiecza.

ERGO ARENA

Przedzielona dokładnie w połowie granicą 
Gdańska i Sopotu widowiskowo-sportowa 
hala należy do najbardziej innowacyjnych 
obiektów tego typu w Polsce. Mogąca 
pomieścić nawet do 15 tysięcy gości hala 
była areną wielkich imprez sportowych jak 
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, czy 
występów gwiazd muzyki np. Lady Gaga 
czy Rammstein. Techniczne zaplecze Ergo 
Areny pozwala na jej wykorzystanie w celach 
organizacji bankietów, przedstawień 
teatralnych, gal bokserskich, konferencji, 
meczy siatkarskich i wielu innych. 
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GDYNIA 

„MIASTO Z MORZA I MARZEŃ”

Gdynia - miasto budowane wokół nowopowstałego portu handlowego i wojennego, które 
obecnie zajmuje obszar ponad 135km2, choć niespełna 80 lat temu jej powierzchnie nie 
przekraczała 6 km2. Miasto jest realizacją marzeń odrodzonej Polski o własnym porcie 
morskim i pełnomorskiej flocie. Gdynia to nowoczesny ośrodek tętniący wielkomiejskim 
gwarem i szczycące się europejskimi aspiracjami. Niepowtarzalny charakter Gdyni tworzą 
stojące w porcie statki, interesujące, modernistyczne budynki z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego oraz piękne i zaciszne okolice rezerwatu Kępy Redłowskiej.
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Skwer Kościuszki

Skwer i jego przedłużenie - Molo Południowe - to najbardziej reprezentacyjne 
miejsce w Gdyni. Plac otoczony jest modernistycznymi kamienicami, pośród których 
wyróżnia się budynek Dowództwa Marynarki Wojennej RP. Do Nabrzeża Prezydenta 
Mola Południowego przycumowane są niszczyciel „Błyskawica” i żaglowiec „Dar 
Pomorza”. Na przeciwległym nabrzeżu znajdują się modernistyczne budynki 
Akademii Morskiej (Wydziały Nawigacji) i Akwarium Morskie.
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Akwarium Morskie

Niezwykłe miejsce w centrum Gdyni, otoczone z trzech stron morzem, w którym 
podziwiać można ponad 1600 zwierząt wodnych należących do ok. 200 gatunków 
z najróżniejszych zakątków kuli ziemskiej. Do unikalnych atrakcji tego wodnego 
ogrodu zoologicznego należy największa w Polsce rafa koralowa,która zachwyca 
feerią barw i bogactwem kształtów jej mieszkańców. Niezwykłe poruszenie 
wśród zwiedzających wywołują także ośmiornica olbrzymia, groźneżarłacze 
czarnopłetwe, węgorze elektryczne, czy najmniejszy krokodyl świata. 

20



Centrum Nauki Experyment

Nowoczesne Centrum Nauki “Experyment”, zlokalizowane 
przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, 
to interaktywne wystawy, które poprzez zabawę 
i doświadczenie pomagają przyswajać gościom wiedzę 
o środowisku, człowieku i fizyce. Wystawy dedykowane są  
dla każdego, kto chce poznać lepiej otaczający nas świat  
i rozbudzić swoją ciekawość. Każdy, bowiem znajdzie  
w “Experymencie” coś dla siebie. Nad wszystkim czuwają 
zawsze chętni do pomocy edukatorzy. Dodatkową atrakcją 
Centrum są organizowane cyklicznie pokazy naukowe, 
festyny i warsztaty popularyzujące naukę. 

Modernizm

W latach trzydziestych Gdynia stała się prawdziwym 
poligonem doświadczalnym dla czołowych polskich 
urbanistów i architektów. Co niezwykłe - na skalę 
europejską - zbudowano od podstaw całe miasto o spójnej, 
modernistycznej architekturze, wokół powstającego 
portu. Gdyński modernizm nie odtwarzał niewolniczo 
obcych wzorców, lecz się nimi inspirował, przekształcając 
na rodzimy, miejscowy sposób. Architekci czerpali wzory 
z najbliższego otoczenia, czyli morza i żeglugi, stąd 
niepowtarzalność wzorów i urok budowli.

Orłowo – klif

Obecnie willowa dzielnica Gdyni z piękną plażą, dawniej 
wioska rybacka, a w okresie międzywojennym - eleganckie 
kąpielisko. Orłowski Klif to miejsce wyjątkowo malownicze, 
porównywane niegdyś do klifowych wybrzeży Rugii. 
Powstało ono na skutek stałego podmywania przez 
morskie fale wysokiej Kępy Redłowskiej, na której znajduje 
się jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce. 
Będąc w Orłowie koniecznie trzeba odwiedzić także molo 
i przystań rybacką.
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SŁUPSK

Stare Miasto

Słupsk podczas II wojny światowej został poważnie zniszczony,  
na szczęście niektóre z zabytków ocalały, inne zaś zostały pieczołowicie 
odbudowane. Słupsk to miasto gotyckich bram, z których najlepiej 
zachowane Brama Nowa i Młyńska otwierają swoje wrota dla turystów 
i mieszkańców. Spacerując słupskimi ulicami warto odwiedzić Kościół 
Mariacki z odchyloną prawie o 2 metry ścianą wieżową, a także 
podziwiać mieszczańskie kamieniczki w obrębie Starego Miasto.  
To właśnie w Słupsku historia splata się z nowoczesnością, którą  
warto poznać i zobaczyć.
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Kolekcja obrazów Witkacego

Mistrz szokujących barw i psychodelicznych wizji, 
genialny portrecista, dramaturg, powieściopisarz, 
podróżnik, fotograf, filozof... lista dziedzin uprawianych 
przez Stanisława Ignacego Witkiewicza jest naprawdę 
imponująca. Artysta ten kojarzony jest słusznie 
z Zakopanem i Krakowem. Ale na “witkacowskiej mapie” 
istnieje jeszcze jeden, niezwykle ważny punkt – jest 
nim Słupsk. Dzięki półwiecznemu, konsekwentnemu 
gromadzeniu dzieł artysty i pamiątek po nim, Mekką 
miłośników twórczości Witkacego jest Słupsk. Muzeum 
Pomorza Środkowego, mieszczące się w pięknym słupskim 
zamku, posiada ponad ćwierć tysiąca dzieł Witkiewicza.

Zamek Książąt Pomorskich

Najwybitniejszy władca Pomorza Zachodniego, Bogusław X 
wybrał Słupsk na miejsce budowy swojej rezydencji. Zamek 
był wielokrotnie przebudowywany, ze względu na liczne 
funkcje jakie pełnił. Obecnie w swoich wnętrzach gości 
Muzeum Pomorza Środkowego z wystawą prezentującą 
historię miasta i regionu, a także największą w Polsce 
kolekcją dzieł Witkacego.

Bursztyn
Bursztyn zajmuje w Słupsku wyjątkowe miejsce. Symbolem 
miasta jest wykonany z bursztynu niedźwiadek, który ma 
według wierzeń przynosić szczęście jego mieszkańcom 
oraz turystom. Ma tu swoją siedzibę wiele bursztynowych 
galerii, z których najsłynniejsza, istniejąca od 1969 roku 
poza produkcją biżuterii i rzeźb z bursztynu gromadzi 
także unikatowe zbiory inkluzji. Jakby tego było mało, około 
20 kilometrów na północ od Słupska w Możdżanowie 
znajduje się XVIII wieczna kopalnia bursztynu. 

Festiwale Słupskie

Słupsk jest także miastem słynnych, nie tylko w kraju, 
festiwali. Słupski Festiwal Pianistyki Polskiej, Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Komeda Jazz 
Festival należą do największych wydarzeń muzycznych.
muzycznych.
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MORZE
Mierzeja Wiślana

Zwana często “Bursztynowym Wybrzeżem” jest jednym z najpopularniejszych 
regionów wypoczynkowych nie tylko na Pomorzu, ale też w całym kraju. Takie 
miejscowości jak Krynica Morska czy Stegna, latem przeżywają oblężenie turystów 
spragnionych słońca, kąpieli morskich i… bursztynu. Ciekawostką jest, że Krynica i jej 
okolice należą do najbardziej nasłonecznionych miejsc w naszym kraju. W pobliżu 
wspomnianej Krynicy Morskiej znajduje się rezerwat “Kąty Rybackie” z największym 
w Europie skupiskiem czapli siwej i kormoranów, zaś rezerwat “Mewia Łacha” 
w okolicy ujścia Wisły to skupisko ptaków, bobrów, wydr i fok szarych. Mierzeja daje 
nieograniczone zasoby wypoczynku. Oprócz pięknych plaż oferuje niezwykłe walory 
przyrodnicze, doskonałe warunki do uprawiania turystyki wodnej, konnej i rowerowej. 
Również miłośnicy zabytków i historii znajdą tu coś dla siebie. Dawne wioski 
rybackie: Jantar, Sztutowo, Kąty Rybackie, Piaski czy Mikoszewo są dziś atrakcyjnymi 
miejscowościami wypoczynkowymi polskiego wybrzeża. 

Zatoka Gdańska i Pucka

Zatoka Gdańska to przedsionek Bałtyku, akwen bardzo bezpieczny, z dużą liczbą 
portów, dostępnych także dla jachtów morskich. Nad Zatoką Gdańską znajdują 
się największe polskie porty: Gdańsk i Gdynia. Plaże zatoki od klifu orłowskiego 
po Przekop Wisły to popularne miejsca wypoczynku dla mieszkańców Trójmiasta 
i turystów. Zatoka Pucka uważana za mniejszą siostrę Zatoki Gdańskiej, to 
bardzo wyjątkowy fragment Morza Bałtyckiego, który określany jest niekiedy 
“Małym Morzem”. Plaża w Rewie stanowi początek Rybitwiej Mielizny - płycizny 
nieprzekraczającej 1 m, którą przy bezwietrznej, słonecznej pogodzie można 
przejeść pieszo, aż na brzeg Mierzei Helskiej. Przepłynąć należy jedynie „głębinę”, 
która jest przekopem umożliwiającym wpłyniecie kutrów do portu w Pucku. Akwen 
otaczający Cypel Rewski ( kaszub. Szpërk) jest doskonałym i bezpiecznym miejscem 
dla kitesurfów i windsurferów. 
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Mierzeja Helska

Helska Kosa to długi na 34 km piaszczysty pas lądu, który jeszcze 300 lat 
temu był łańcuchem wysp. To niezwykle malownicze miejsce, którego 
szerokość wynosi w niektórych miejscach jedynie 150 metrów, stanowi 
jedną z największych atrakcji turystycznych Pomorza. Najszersze 
miejsce półwyspu znajduje się blisko Helu - 2900m. Od strony 
otwartego morza ciągną się szerokie, piaszczyste plaże z pasmem 
wydm sięgającym do 10 m wysokości, zaś od strony Małego Morza, 
czyli Zatoki Puckiej, wieją najlepsze wiatry dla pasjonatów windsurfingu 
i kitesurfingu. Na półwyspie znajdują się kaszubskie wioski rybackie, 
które w ostatnich latach stały się modnymi kąpieliskami: Chałupy 
i Kuźnica, z licznymi smażalniami ryb oraz restauracjami serwującymi 
lokalne specjały. Półwysep Helski to także kultura kaszubska, tradycja 
żeglarska oraz rybołówstwo, które najlepiej można zobaczyć w Jastarni 
i Helu, gdzie warto zobaczyć pozostałości militariów z okresu II wojny 
światowej oraz fokarium. Jurata to ekskluzywny kurort, gdzie na ulicy 
Międzymorze, łączącej Duże i Małe Morze można spotkać znane 
postacie ze świata kultury, polityki i biznesu. Kolejnym znanym miejscem 
jest Władysławowo, leżąca u nasady półwyspu miejscowość przyciąga 
turystów gwarnymi uliczkami pełnymi restauracji, klubów, kawiarni oraz 
słynną Aleją Gwiazd Sportu.

Wybrzeże Słowińskie 

Szerokie, piaszczyste plaże z równoległym do linii brzegowej 
pasem wydm, kilka lagunowych jezior, które niegdyś stanowiły 
zatoki morskie, wysokie klify i przepiękne kąpieliska… to wszystko 
czeka na gości na Wybrzeżu Słowińskim, które ciągnie się od ujścia 
Parsęty po przylądek Rozewie. Największą atrakcją przyrodniczą 
regionu jest Słowiński Park Narodowy, w którym podziwiać można 
ruchome wydmy przypominające pustynię. Silny wiatr powoduje 
przedzieranie się piasku w głąb lądu, który zasypuje wszystko co 
napotka na swej drodze. W ten sposób ogromne wydmy, z których 
najwyższą jest ponad 40-metrowa Góra Łącka, przemieszczają 
się z prędkością kilku metrów rocznie, pochłaniając okoliczny las. 
Nagrodą za przebrnięcie przez “pustynię” jest wspaniała, szeroka 
plaża u stóp ruchomych wydm. Z uwagi na niepowtarzalność 
krajobrazowo-przyrodniczą, park ten wpisano 1 1977 roku na 
listę światowych rezerwatów biosfery UNESCO. Największym 
kąpieliskiem w okolicy parku jest Łeba, która poza walorami 
przyrodniczymi oferuje również atrakcje takie jak park ruchomych 
dinozaurów czy nowoczesna marina żeglarska. 
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KASZUBY

Kaszuby zajmują dość dużą część Pomorza: na północy Pobrzeże 
Kaszubskie obejmuje Mierzeję Helską, okolice Pucka i Władysławowa, 
a także rejon jeziora Żarnowieckiego. Szeroka i głęboka dolina rzeki 
Redy oddziela Kaszuby północne od Szwajcarii Kaszubskiej, obfitujące 
w lasy i niezliczone jeziora okolic Kartuz, Kościerzyny i Sierakowic. 
Południowe kresy kaszubskie - Bory i Zabory - opierają się o Bory 
Tucholskie. To kraina różnorodnych krajobrazów - piaszczystych 
plaż, jezior, morenowych wzgórz będących pozostałością po okresie 
polodowcowym i lasów, ale także specyficznej kultury Kaszubów, 
głęboko osadzonej w tradycji i języku.

Kościerzyna

Atrakcyjne położenie pośród kaszubskich 
jezior i lasów, czynia z Kościerzyny idealną 
bazę wypadową i centrum regionu. 
Historię miasta i regionu prezentuje 
w ciekawy sposób Muzeum Ziemi 
Kościerskiej usytuowane przy rynku. 
Do unikalnych miejsc w Kościerzynie 
należą Muzeum Kolejnictwa, 
prezentujące największy zbiór pojazdów 
szynowych w Polsce północnej i jedyne 
w Polsce Muzeum Akordeonu. Warte 
uwagi są także dwa kościoły znajdujące 
się w centrum miasta: neobarokowy 
kościół św. Trójcy z cudownym obrazem 
Matki Boskiej i neogotycki kościół 
Zmartwychwstania Pańskiego.
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Kaszubi

Od 150 lat Kaszubi przeżywają okres 
odrodzenia kulturalnego i językowego. 
Kaszubszczyzna jest obecnie uznawana 
za odrębny język regionalny, różniący 
się znacznie od sąsiednich dialektów 
języka polskiego. Na Pomorzu nikogo 
nie dziwią dwujęzyczne napisy w wielu 
miejscowościach, sklepach, a nawet 
centrach handlowych. Ukazuje się 
kaszubska literatura, prasa, audycje 
radiowe i telewizyjne. Rozkwit przeżywa  
kaszubska muzyka, nie tylko ludowa, ale 
i rockowa czy pop. Restauracje podają 
specjały kaszubskiej kuchni, a w sklepach 
można kupić tak bardzo tu popularną 
tabakę.

Kartuzy (Kartuzë)

Miasto z racji swojego położenia i szczególnej dbałości 
mieszkańców o tradycję i pamięć jest nazywane stolicą 
Kaszub. Największą atrakcją miasta jest XVI-wieczna kolegiata 
zakonu Kartuzów, od którego miasto wzięło swoją nazwę.  
Do innych miejsc wartych odwiedzenia należą urokliwy rynek 
z neogotyckim kościołem św. Kazimierza, a na przedmieściach 
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera gromadzące 
zbiory poświęcone Kaszubom, ich językowi i tradycjom.  
Aby dobrze poznać Kartuzy i Kaszuby nie można zapomnieć 
o “Truskawkobraniu”, czyli tradycyjnym święcie truskawki, 
przyciągającym w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca tysiące 
turystów. Warto wziąć udział w Kartuskim Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej, odbywającym się w lipcu i sierpniu 
w poklasztornej kolegiacie.
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Wieżyca

Wieżyca (kaszub. Wieżëca) jest najwyższym 
wzniesieniem Kaszub i północnej Polski (329 m 
n.p.m.) Latem to popularny cel wycieczek - krótki 
spacer przez piękny las liściasty pozwala wejść na 
szczyt, na którym znajduje się wieża widokowa, 
skąd podziwiać można piękną panoramę Szwajcarii 
Kaszubskiej. Zimą na stokach Wieżycy działają 
wyciągi i oświetlone trasy zjazdowe, istny raj dla 
nadmorskich narciarzy.

Kamienne Kręgi

W czterech kaszubskich miejscowościach można odnaleźć 
cmentarzyska kultury wielbarskiej z I-II w. przypisywane Gotom 
i Gepidom przybyłym ze Skandynawii. Po okresie osiedlenia u ujścia 
Wisły powędrowali oni dalej nad Morze Czarne. W Węsiorach, Odrach 
, Babim Dole-Borczu znajdują się skupiska kurhanów i kamiennych 
kręgów, zaś w Leśnie tylko kurhanów. Były to miejsca zwoływania 
wieców i tereny grzebalne. Odkryto tu urny, groby szkieletowe, 
biżuterię i przedmioty codziennego użytku. Zwolennicy ezoteryki 
odnajdują tu miejsca mocy i elipsy - miejsca przenikania się energii 
ziemskiej i kosmicznej.
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Wieża w Gniewinie

Kompleks „Kaszubskie Oko” to 
rosarium, pole do mini-golfa, duży 
plac zabaw dla dzieci, tor gokartowy, 
restauracja i punkt informacji 
turystycznej, ale przede wszystkim 
wieża widokowa o wysokości 41 m. 
Ze szczytu wieży rozciąga się widok 
na Jezioro Żarnowieckie, górny 
zbiornik elektrowni szczytowo-
pompowej, farmę 18 wiatraków,  
a także… Bałtyk.

Szymbark

W Szymbarku, w Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu, podziwiać można stół noblisty – Lecha 
Wałęsy, nietypowy Dom do Góry Nogami, zwiedzić 
Muzeum Ciesielnictwa, zobaczyć drewniany 
Dom Sybiraka przywieziony spod Irkucka, Dom 
Harcerza, replikę dworku z miejscowości Salino. 
Ideą budowy Centrum było pokazanie sytuacji, 
jaka istniała w kraju w czasach socjalizmu – 
„wszystko stało na głowie”, a także pokazanie losu 
Kaszubów żyjących poza swoją ziemią

Wdzydze Kiszewskie

Wieś nad jeziorem Gołub, w której powstał 
największy w północnej Polsce skansen – 
Kaszubski Park Etnograficzny. Założycielami 
byli Państwo Gulgowscy, miłośnicy  
i fascynaci kultury kaszubskiej. W 1906 roku 
zakupili gburską chatę i przywieźli ją do 
Wdzydz, tak właśnie narodziło się muzeum, 
w którym z roku na rok przybywało nowych 
eksponatów. W Skansenie można pobrać 
lekcje haftu kaszubskiego, spróbować 
swoich sił w wyplataniu koszyków czy 
tworzyć ozdoby z darów natury.

Sianowo 

Sianowo – wieś wymieniona w dokumentach 
już w XIV wieku – położone jest w malowniczych 
okolicach Jeziora Sianowskiego. Znane jest z 
Sanktuarium Maryjnego – miejsca pielgrzymek 
Kaszubów. W zabytkowym XVIII-wiecznym 
kościółku czczona jest słynąca z cudów gotycka 
drewniana figurka Matki Boskiej Sianowskiej – 
Królowej Kaszub.
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KOCIEWIE 37

Zamek w Gniewie, Lisiewskie Mosty w Tczewie, Katedra w Pelplinie oraz 
Arboretum w Wirtach… to właśnie Kociewie! Region ten to także „kociewskie 
WWW”: Wierzyca, Wda, Wisła. Trzy rzeki + sześć brzegów = mnóstwo atrakcji  
i wiele przyjemności podczas aktywnego wypoczynku. Zapraszamy na kajaki do 
Czarnej Wody, a posiadaczy jachtów do cumowania przy Tczewskiej Przystani, 
zaś pragnących wyciszenia i refleksji do kamiennych kręgów w Odrach oraz 
Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie.



Ogrody Frank

Miniatury Polskich Ogrodów Ozdobnych Frank-Raj założone 
zostały w 2005 r., gdzie na przestrzeni 2 ha, w sąsiedztwie szkółki 
krzewów ozdobnych można oglądać miniaturowe repliki polskich 
ogrodów historycznych i współczesnych. Są tu średniowieczne 
ogrody klasztorne, francusko – barokowe labirynty oraz 
sentymentalno – romantyczne. Dodatkowo stworzono ogrody 
typu botanicznego, tzw. świat bylin, zielnik, warzywnik, ciekawych 
owoców. Uzupełnieniem jest palmiarnia z roślinami tropikalnymi, 
mini ZOO, plac zabaw i okolicznościowe wystawy małej 
architektury ogrodowej.

Arboretum w Wirtach  

Jeden z największych i najstarszych ogrodów dendrologicznych 
w kraju, założony w połowie XIX wieku nad Jeziorem 
Borzechowskim. Obecnie na obszarze o łącznej powierzchni 33 
hektarów zgromadzono ponad 450 gatunków drzew i krzewów 
z całego świata. Ogród dendrologiczny w Wirtach znany jest 
głównie z kolekcji cennych drzew iglastych i liściastych mających 
ponad 100 lat, a także blisko 200-letnich okazów krajowych 
gatunków, jak sosna, dąb, jodła, buk czy lipa.

Mosty tczewskie

W latach 1851-57 zbudowano w Tczewie sześcioprzęsłowy  
most na Wiśle przy okazji budowy Pruskiej Kolei Wschodniej, 
łączącej Berlin z Królewcem. Był to most kolejowo-drogowy.  
Ze względu na rosnący ruch sprawa rozdzielenia funkcji 
kolejowej od drogowej stała się palącą i w 1888-91 wzdłuż 
mostu wybudowano równoległą przeprawę służącą komunikacji 
kolejowej. Stary most zamieniono na drogowy. 1 września 
1939 roku wojsko polskie wysadziło mosty w powietrze. Most 
odbudowano w 1958 roku.
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Swołowo 

Północne części powiatów słupskiego i lęborskiego 
nazywane są „Krainą w kratę” ze względu na 
powszechnie tu stosowane w XVIII i XIX wieku 
budowle o konstrukcji ryglowej, ze smołowanymi 
na czarno belkami i bielonymi polami wypełnień, 
nadającym budynkom charakterystyczny, kraciasty 
wygląd. Za stolicę Krainy w kratę uchodzi Swołowo, 
wieś w pobliżu Słupska, z około siedemdziesięcioma 
obiektami wzniesionymi tradycyjną techniką. Pod nr 
8 Muzealna Zagroda Albrechta - oddział Muzeum 
Pomorza Środkowego ze Słupska, prezentująca 
gospodarstwo zamożnego chłopa. 

KRAINA W KRATĘ 
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Kluki  (kaszub. Klëczi, słow. Kláhi)

Kluki to wieś na zachodnim brzegu jeziora Łebsko,  
w powiecie słupskim, zamieszkała do 1945 roku przez 
Słowińców, posługujących się swoistym dialektem jęz. 
kaszubskiego. W latach siedemdziesiątych większość 
z autochtonicznej ludności wyemigrowała do Niemiec. 
Znajdujące się we wsi Muzeum Wsi Słowińskiej gromadzi 
pamiątki po Słowińcach - w tym prezentuje ocalałe 
zagrody, sprzęty codziennego użytku, zabytki kultury,  
a także organizuje pokazy folklorystyczne wykorzystujące 
słowińskie tradycje. Najsłynniejszą z imprez jest „Czarne 
wesele” – które wiąże się z tradycyjnym kopaniem torfu 
odbywającym się na początku maja).
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Wilgotne łąki i pastwiska Żuław Wiślanych są dla bocianów białych 
idealnym środowiskiem do bytowania. Budują one swoje gniazda 
w żuławskich wioskach na rozłożystych wierzbach, kominach, 
słupach elektrycznych i zabudowaniach, w tym chętnie na domach 
podcieniowych o dużych powierzchniach dachów. Ptaki pojawiają się  
na Żuławach pod koniec marca i odlatują pod koniec sierpnia  
do ciepłych krajów.

ŻUŁAWY 
WIŚLANE

Żuławski Park Historyczny

Muzeum usytuowane jest w budynku dawnej mleczarni 
z początku XX wieku, w której oprócz muzeum zorganizowano 
pomieszczenia warsztatowe z pracownią drewna i kamienia. W 
obiekcie prezentowana jest historia Nowego Dworu Gdańskiego 
i Żuław, makieta ukazująca miasto w okresie przedwojennym 
oraz ostatni wiatrak odwadniający w Polsce. Znaleźć to można 
także ekspozycję poświęconą Mennonitom – niderlandzkim 
osadnikom, którzy zamieszkiwali tereny Żuław. 

Domy podcieniowe

Domy podcieniowe są najlepiej rozpoznawalnym symbolem wsi Żuław Wiślanych. 
Są to domostwa mieszkalne z charakterystycznym wysuniętym piętrem wspartym 
na kilku zdobionych filarach, tworzącym podcień. Liczna słupów jest rozmaita, 
istnieje jednak powszechne przekonanie, że ma ona związek z zamożnością 
właściciela domu. Podcienie podobnie jak wysunięte piętro pełniły funkcje 
magazynowe i gospodarcze, z czasem jednak stawały się częściami miszkalnymi 
domu. Domy podcieniowe zaczęły pojawiać się na Żuławach w XVI i XVII wieku za 
sprawą Mennonitów. Większość domów, jakie można dziś podziwiać na terenie 
Żuław pochodzi z okresu XVIII i XIX stulecia. Najpiękniejsze domy podcieniowe 
znajdują się w: Bystrzu, Jegłowniku, Orłowie, Trutnowach, Nowej Kościelnicy. 
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Stutthof

Obóz w Sztutowie został założony jako pierwszy obóz na terenie Polski, dla 
Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Przez dwa lata jego istnienia władze 
obozu starały się o nadanie mu statusu państwowego obozu koncentracyjnego, 
co uzyskano w styczniu 1942 roku. Od tego czasu Stutthof stał się „fabryką 
śmierci”. Muzeum prezentuje w ocalałych blokach obozu wystawę 
dokumentującą historię jego powstania, warunki życia w obozie, eksterminację 
ze szczególnym uwzględnieniem „Marszu Śmierci” - chaotycznej ewakuacji zimą 
1945 roku, podczas której zmarło 20 tys. więźniów.

Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to jeden z największych obszarów leśnych 
w Polsce i Europie. Leśne rezerwaty z charakterystycznymi 
rynnowymi jeziorami, zachęcają do aktywnego odpoczynku 
na łonie natury, z dala od zgiełku miast. Przez Bory Tucholskie 
przepływają rzeki Brda i Wda, uznawane przez wielu za 
najlepsze szlaki kajakowe w Polsce. Bory Tucholskie oferują 
wiele atrakcji dla miłośników historii.  Znaleźć tu można 
liczne zabytki hydrotechniki: elektrownie wodne, kanały, 
akwedukty, śluzy, mosty, młyny, zapory i przepompownie. 
Unikatowym miejscem w Borach Tucholskich jest rezerwat 
florystyczny w Odrach. Chroni on największy w Polsce zespół 
kamiennych kręgów i kurhanów, będących pozostałościami 
cmentarzyska kultury Gockiej. Miejscami wartymi odwiedzenia 
są też Chojnice i Człuchów, niewielkie miasteczka o bogatej 
przeszłości sięgającej czasów średniowiecza.   

BORY 
TUCHOLSKIE
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ZAMKI 
GOTYCKIE

Kwidzyn 
Zamek kapituły pomezańskiej i katedra w Kwidzynie stanowią zwarty 
kompleks na skraju Starego Miasta. Cechą wyróżniającą zamek jest 
gdanisko - wieża sanitarna wysokości 55 m połączona z warownią 
długim, ceglanym gankiem o pięciu arkadach. Katedra, zbudowana 
później niż zamek, jest miejscem pochówku trzech wielkich mistrzów 
zakonu krzyżackiego. W trakcie badań w latach 2005 – 2007 odkryto 
te unikatowe w skali świat groby Wernera von Orseln, Ludolfa König 
von Wattzau, oraz Henryka von Plauen.

Człuchów

Wzniesiony w Człuchowie zamek był drugą, co do wielkości 
warownią krzyżacką. Budowę zamku konwentualnego  
rozpoczęto po 1312 roku, a zakończono około 1356 roku.  
Po wojnie trzynastoletniej Człuchów stał się miastem królewskim 
i siedzibą starostwa. Od tego czasu pokrzyżacka twierdza stała na 
straży północno-zachodniej straży Polski. Po wielkich pożarach 
z XVIII wieku mury zamkowe rozebrano, a odzyskany surowiec 
wykorzystano do odbudowy spalonych domów. O dawnej 
świetności zamku świadczy odrestaurowana wieża, wysoka na 46 
metrów, z której można podziwiać panoramę Człuchowa i okolic. 
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Malbork 
Zamek krzyżacki w Malborku jest największą na świecie gotycką budowlą. Jego budowę rozpoczęto 
w drugiej połowie XIII wieku, a już w roku 1309 stał się stołecznym zamkiem państwa zakonu 
krzyżackiego. W trakcie wojny trzynastoletniej (1454-1466) zamek został sprzedany królowi polskiemu 
Kazimierzowi Jagiellończykowi i od tego momentu aż do 1772 roku była to jedna z rezydencji królów 
polskich. Pod koniec XVIII stulecia zamek przeszedł w ręce Prusaków, którzy zaczęli przebudowywać 
go na koszary, dokonując tym samym poważnych zniszczeń. Prace rekonstrukcyjne pod 
kierownictwem Conrada Steinbrechta trwały nieprzerwanie od 1882 roku przez 40 lat. Kolejne wielkie 
zniszczenia obiektu nastąpiły pod koniec II wojny światowej, kiedy to zamek został zniszczony w około 
80 % w skutek walk pomiędzy wojskami armii niemieckiej i radzieckiej szturmującej miasto. Ponowna 
odbudowa zamku rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych. W 1997 roku warownia została wpisana 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Olbrzymi zamek górujący nad miastem jest zbudowany 
z trzech części. Najstarszą częścią jest Zamek Wysoki z kościołem NMP i wysoką wieżą obserwacyjną. 
Na północ od niego położony jest Zamek Średni z monumentalnym Pałacem Wielkich Mistrzów 
i Wielkim Refektarzem. Ostatnim członem założenia jest Podzamcze zwane Zamkiem Niskim. 
Malborski zamek jest dziś siedzibą Muzeum Zamkowego, które stale pracuje nad dalszą odbudową 
zamku i jego udostępnianiem dla zwiedzających. Zamek, co rok staje się widownią “Oblężenia 
Malborka”, czyli rekonstrukcji oblężenia miasta przez wojska króla Władysława Jagiełły z 1410 roku. 

Gniew
Zamek gniewski był największą 
warownią krzyżacką na lewym brzegu 
Wisły. Uszkodzony w czasie wojny 
trzynastoletniej i wojen szwedzkich, 
w XVII w. został odbudowany przez 
starostę gniewskiego Jana Sobieskiego, 
późniejszego króla Polski. Położony 
na Wzgórzu Zamkowym obecnie 
funkcjonuje jako hotel oraz oddział 
Muzeum Archeologicznego z Gdańska. 
Dzięki licznym entuzjastom corocznie 
odbywa się tu festiwal Vivat Vasa!, który 
jest rekonstrukcją starcia wojsk polskich 
i szwedzkich z 1626 roku. Podczas 
festiwalu można zobaczyć pokazy 
musztry i fechtunku, inscenizacje bitwy 
i oblężenia. 

Bytów
Jeden z ostatnich zbudowanych przez Krzyżaków zamków, 
którego budowę ukończono w 1405 r. Wzniesiony 
w centrum miasta, otoczony terenami zielonymi obecnie 
w swoich murach gości Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 
z wystawą ukazującą zabytki kultury materialnej 
mieszkańców Kaszub oraz kolekcję obrazów autorstwa 
Józefa Chełmowskiego. W zamku mieści się również hotel 
oraz restauracja serwująca dania regionalne.

Sztum

Zamek sztumski był letnią rezydencją 
Wielkich Mistrzów Zakonu, a także 
stanowił przyczółek osłaniający dla 
zamku malborskiego. Po wojnie 
trzynastoletniej był rezydencją 
starostów.
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AMBER ROUTE
Bursztyn bałtycki jest jedną z najstarszych żywic 
kopalnych jakie można znaleźć na Ziemi. Zatoka 

Gdańska i półwysep Sambia (na terenie Obwodu 
Kaliningradzkiego) to tereny, gdzie najczęściej występuje 

„Złoto Bałtyku”. Od wieków Gdańsk jest światowym 
centrum handlu tym drogocennym surowcem, co 

wyrażone jest w licznych spotkaniach poświęconych 
Bursztynowi. Corocznie organizowane są tu targi 
Amberif poświęcone tej kopalinie, symbolizującej 

Gdańsk i region pomorski.

Ulica Mariacka ( Gdańsk )

Urokliwa uliczka łącząca Kościół Mariacki z portem nad Motławą jest 
nazywana bursztynową Piątą Aleją ze względu na liczbę sklepów 
i warsztatów oferujących biżuterię bursztynową. W zachwyt może 
wprowadzić nie tylko liczba i jakość towarów, ale też ich prezentacja 
w kameralnej scenerii mieszczańskich kamienic z przedprożami 
i niepowtarzalnymi rzygaczami ukazanymi pod postacią smoka.
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Muzeum Bursztynu  
( Gdańsk )

W zabytkowym Zespole Przedbramia 
ul. Długiej (w Wieży Więziennej 
i Katowni) otwarto w 2006 roku 
Muzeum Bursztynu. Prezentuje 
ono historię bursztynu (sposób 
powstania, właściwości fizyczne, 
chemiczne i przyrodnicze), 
a także bursztyn w historii (rozwój 
wydobywania i poławiania surowca, 
rzemiosła, handlu). Ważną częścią 
ekspozycji jest prezentacja obecnej 
pozycji bursztynu, ale też i trendów 
we wzornictwie wykorzystującym  
ten materiał.

Faktoria  
( Pruszcz Gdański ) 

W I-V w. n.e. nad Zatokę Gdańską 
docierały wyprawy kupieckie  
z Rzymu w poszukiwaniu bursztynu. 
Ze względu na ożywiony i intratny 
handel ludność miejscowa zakładała 
nie tylko warsztaty szlifierskie, 
ale i faktorie kupieckie, w których 
dokonywano transakcji. Jedna z nich 
znajdowała się na terenie obecnego 
Pruszcza Gdańskiego leżącego wtedy 
nad morzem. Międzynarodowy 
Bałtycki Park Kulturowy „Faktoria” 
stanowi próbę rekonstrukcji tego 
obiektu, jest również ośrodkiem 
popularyzacji wiedzy o szlaku 
bursztynowym i wymianie handlowej 
z prowincjami Imperium Rzymskiego.

Malbork 

„Bursztynowe konteksty”, pod taką 
nazwą Muzeum Zamkowe w Malborku 
prezentuje największą i najokazalszą 
wystawę bursztynu na świecie. 
To właśnie tu możemy podziwiać 
bogactwo naturalnych form i barw 
żywego kamienia jakim jest bursztyn 
oraz przedmioty użytkowe i biżuterię 
z niego wykonane.
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SZLAK LATARŃ
MORSKICH

SZLAK ZABYTKÓW 
HYDROTECHNIKI

Dla pasjonatów techniki, aktywnych i ciekawych świata turystów 
swoje tajemnice odkrywają zabytki hydrotechniki. Porozrzucane 
po całym województwie elektrownie, mosty, kanały, śluzy, zapory 
i młyny, stanowią dowód rozwoju myśli hydrotechnicznej na 
Pomorzu. Wkomponowane w krajobraz Pomorskiego uważane 
są za dzieła sztuki inżynierskiej, a wiele z nich funkcjonuje jako 
zabytki kultury materialnej. W dobie komputerów i automatyzacji, 
rozwiązania techniczne zadziwiają i fascynują. Warto przekonać 
się o tym samemu. Szlak zabytków hydrotechniki imponuje ilością 
atrakcji. W skład szlaku wchodzi cały szereg zróżnicowanych pod 
względem funkcji i historii obiektów, które łączy wspólny cel, 
jakim jest ujarzmienie wody i wykorzystanie jej siły dla potrzeb 
człowieka. Najważniejsze grupy obiektów, które warto odwiedzić 
to: elektrownie wodne na Raduni i rzekach Pomorza Środkowego, 
zabytki hydrotechniczne Gdańska i Oliwy, Żuław Wiślanych 
i Powiśla, oraz Borów Tucholskich. Nie sposób je zobaczyć podczas 
jednego pobytu! To dobry powód, by wrócić na Szlak kolejny raz.

Latarnie morskie rozmieszczone wzdłuż wybrzeży od 
setek lat wskazują marynarzom drogę do portu. Na 

stałe wpisane w krajobraz linii brzegowej są obecnie 
malowniczymi pomnikami XIX i XXX wiecznej historii 

rozwoju żeglugi morskiej. Szlak latarni morskich 
na Pomorzu tworzy 10 niepowtarzalnych budowli, 

różniących się wysokością, kształtem i kolorem, które 
znajdują się w Ustce, Czołpinie, Stilo, Rozewiu, Jastarni, 

Helu, Krynicy Morskiej i dwie w Gdańsku. We wszystkich 
obiektach znajdują się małe ekspozycje, liczne fotografie 

i plansze dokumentujące historię latarni i latarnictwa.  
Szczególnie godne uwagi latarnie znajdują się 

w Rozewiu i Gdańsku – Nowym Porcie. 
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CYSTERSI NA 
POMORZU

Początki Pelplina związane są z nadaniem ziem nad Wierzycą Zakonowi 
Cystersów przez księcia Mestwina w 1274 r. Wzniesiono tu opactwo wraz 
z gotycką świątynią Wniebowzięcia NMP, która jest obecnie trójnawową 
bazyliką katedralną. Z innych zabudowań klasztornych można obecnie 
podziwiać gotyckie krużganki, refektarze oraz młyn i spichlerz - obecnie hotel 
„Nad Wierzycą”. W ogrodach mieści się klasycystyczny pałac biskupi oraz 
gotycki kościół Bożego Ciała z barokowym i rokokowym wnętrzem.  
Po kasacji klasztoru przez władze pruskie w XIX wieku, Pelplin stał się stolicą 
diecezji chełmińskiej (dziś pelplińskiej). W Muzeum Diecezjalnym znajdują 
się zbiory gotyckiej sztuki sakralnej z jedynym w Polsce egzemplarzem Biblii 
Gutenberga. Przez Pelplin wiodą liczne szlaki rowerowe, a piękno okolic 
zachęca do uprawiania wędrówek pieszych. Zawsze w trzeci weekend września 
na terenie dawnego opactwa cysterskiego odbywa się Jarmark Cysterski 
ukazujący dzieje klasztoru oraz tradycje cysterskie. Pelplin jest ważnym 
ośrodkiem organizacyjnym i perłą Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Wraz 
z dawnymi opactwami cysterskimi w Bukowie Morskim, Oliwie, Żarnowcu, 
Byszewie- Koronowie, Chełmnie i Toruniu tworzą jedną z pięciu pętli szlaku 
cysterskiego w Polsce, wpisanego w europejskie drogi kulturowe. Obok 
bogatego dziedzictwa kulturowego Zakonu, szlak ten w regionie pomorskim 
charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi, 
a dobrze zagospodarowana baza turystyczna oraz położenie w pobliżu 
ważnych traktów komunikacyjnych daje turystom możliwość atrakcyjnego 
spotkania z kulturą i historią.
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DZIEDZICTWO 
KULTUROWE

Wejherowo    Pięknie odrestaurowana Kalwaria Wejherowska, zabytkowy rynek 
z ratuszem, unikatowy pałac z muzeum, centrum wypoczynku rodzinnego w parku 
miejskim z ogromnym placem zabaw i ścieżkami zdrowia to tylko część tego, co stanowi 
o turystycznej atrakcyjności tego XVII wiecznego miasta. Założone przez Jakuba Wejhera, 
dzisiaj nazywane duchową stolicą Kaszub przez bogactwo obiektów sakralnych.  W leśnej 
scenerii możemy poznać ostatnią drogę Chrystusa na wzgórzach kalwaryjskich, odkryć 
początki miasta w klasztornych podziemiach, uklęknąć i pomodlić się przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Wejherowskiej.

Lębork

Miasto położone w dolinie rzeki 
Łeby, którego dzieje ściśle związane 
są z historią Zakonu Krzyżackiego 
na Pomorzu. To właśnie tu Krzyżacy 
wybudowali zamek, w którym obecnie 
mieści się sąd, kościół św. Jakuba oraz 
mury obronne z basztami. Miasto 
znacznie zniszczone w trakcie II wojny 
światowej zostało odbudowane wraz 
z rekonstrukcją średniowiecznych 
obwarować. Lębork to również miejsce 
urodzenia Paula Nipkowa, prekursora 
telewizji.

Krokowa (kaszub. Krokòwa)

To jedna z wielu miejscowości znajdująca 
się na Szlaku Dworów i Pałaców Północnych 
Kaszub. To właśnie tu w sąsiedztwie 
neogotyckiego kościoła św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej znajduje się rodzinna 
rezydencja Krokowskich i von Krockow. 
Otoczony fosą i otulony parkiem jest idealnym 
miejscem na niedzielny odpoczynek na łonie 
natury. We wnętrzach pałacu zachowały się 
elementy dawnego wystroju np. rococowe 
sztukaterie, a podczas posiłku w Zamkowej 
Restauracji można nie tylko zachwycać się 
lokalnymi smakami ale również oryginalnym 
polichromowanym stropem. W dzisiejszych 
murach rezydencji mieści się Fundacja 
„Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum 
Kultury Krokowa, która zapoczątkowała 
odbudowę obiektu, a także hotel oferujący 
wypoczynek w iście królewskim stylu.

Kalwaria Wejherowska 

Inicjatorem budowy Kalwarii Wejherowskiej 
był Jakub Wejher – założyciel miasta. Prace 
rozpoczął w 1649 roku. Kalwaria składa 
się z 26 pięknych kaplic, rozsianych na 
porośniętych lasami wzniesieniach nad 
rzeką Cedron. Lokalizację dróżek i kaplic 
wyznaczono zgodnie z rzeczywistymi 
wymiarami Kalwarii Jerozolimskiej. Mają tu 
miejsce uroczystości religijne i odpustowe, 
w których już od ponad 300 lat uczestniczą 
mieszkańcy Wejherowa i okolic, a także 
pielgrzymi z całej Polski. Przed wyruszeniem 
na szlak kalwaryjski warto zwiedzić kościół 
klasztorny św. Anny wraz z podziemnymi 
kryptami i wstąpić do ratusza, gdzie 
znajduje się makieta kalwarii.
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Będomin (kaszub. Bãdomino) 

Będomin to wieś w powiecie kościerskim, 
w której znajduje się XVIII wieczny 
barokowy dwór, miejsce urodzin Józefa 
Wybickiego. Posiadłość otoczona jest 
zabytkowym parkiem z rosnącym w nim 
ponad 400 – letnim „Dębem Wybickiego”. 
Obecnie znajduje się tu Muzeum Hymnu 
Narodowego, prezentujący wystawę pt. 
„Józef Wybicki i jego epokę”, ukazująca 
życie oraz twórczość Wybickiego. Druga, 
stała ekspozycja zatytuowana „Mazurek 
Dąbrowskiego” przedstawia rolę pieśni w 
czasach zaborów i walki o niepodległość. 
W okresie letnim organizowana jest 
historyczna impreza plenerowa „Batalia 
napoleońska”.

Rzucewo (kaszub. Rzucewò)

Wieś nad Zatoką Pucką, w której Jan III Sobieski wybudował pałac. Majątek należał również 
do znamienitych polskich rodów: Wejherów, Radziwiłłów i Przebendowskich. Obecnie w 
pałacu mieści się hotel z komfortowo wyposażonymi pokojami oraz restauracja. Na północ 
od pałacu znajduje się rezerwat przyrody „Cypel Rzucewski”, w którym można zobaczyć 
grupę głazów narzutowych zwanych „Dwunastoma Apostołami” i stanowisko archeologiczne - 
osadę łowców fok z okresu neolitu (kultura rzucewska).

Chojnice     40-tysięczne Chojnice znajdują się w południowo-zachodniej części województwa. 
Miasto położone wśród Borów Tucholskich - niedaleko Jeziora Charzykowskiejo - jednego z większych 
ośrodków turystyki wodnej w regionie. Chojnicka starówka pełna jest zabytków: Śródmieście okala 
średniowieczny mur miejski z basztami i Bramą Człuchowską. Nad miastem górują wieże kościołów: 
gotyckiej Bazyliki pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela i pojezuicki barokowy kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny. Przy Starym Rynku wznosi się neogotycki ratusz i XVIII-XIX wieczne mieszczańskie kamienice.

Filharmonia Kaszubska  

Region pomorski kojarzy się przede wszystkim z piaszczystymi wybrzeżami,  światowej 
klasy zabytkami, malowniczymi jeziorami Kaszub, które oferują niezliczone możliwości 
wypoczynku każdemu, nawet najbardziej wymagającemu, turyście. Jednak na nudę nie mogą 
narzekać tu także dzieci. Liczne atrakcje umilające pobyt najmłodszych znajdują się głównie 
w Trójmieście. Obowiązkowym punktem odwiedzin są centra naukowe „Experyment” w 
Gdyni i „Hewelianum” w Gdańsku, gdańskie ZOO, Galerię Starych Zabawek, Manufakturę 
Słodyczy, gdyńskie akwarium, Aqua Park w Sopocie. Trzeba jednak konicznie zaznaczyć, 
że każde większe miasto regionu przygotowało coś dla dzieci towarzyszącym rodzicom 
podczas wakacyjnego wypoczynku. Znaleźć więc można w pomorskim parki przygody, 
ogrody botaniczne, parki dinozaurów, skanseny. Pomorskie swoją atrakcyjność wśród rodzin 
z dziećmi zawdzięcza wielu hotelom i restauracjom, które przygotowały specjalne oferty 
mające podnieść komfort wypoczynku. Standardem w takich obiektach jest dziecięce menu, 
przewijaki, place zabaw,  opieka lekarza dziecięcego i wiele innych udogodnień. Wszystko to 
sprawia, że województwo pomorskie to jeden z najatrakcyjniejszych regionów wypoczynku 
rodzin i dzieci w Polsce. 
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TURYSTYKA 
AKTYWNA

Jeździectwo

Malownicze pomorskie krajobrazy sprzyjają organizacji aktywnego 
wypoczynku w towarzystwie koni. Liczne stadniny i szkółki 
jeździeckie oferują zwiedzanie okolicy na grzbiecie wierzchowca, 
rajdy, konne kuligi czy przejazdy bryczką. Połączenie aktywnego 
wypoczynku i kontaktu z naturą podczas przejażdżek po łąkach, 
leśnych duktach czy brzegiem plaży daje niezapomniane wrażenia. 
Dużym zainteresowaniem zagranicznych turystów cieszy się także 
możliwość polowania. Rozległe pomorskie lasy, pełne zwierzyny 
łownej, stanowią raj dla myśliwych.

Rowery

Bogactwo pomorskiej przyrody oraz niezliczone zabytki 
kultury aż kuszą, by poznawać je właśnie na rowerze, 

jadąc licznymi, często urokliwymi trasami prowadzącymi 
przez lasy, wzdłuż morskiego wybrzeża, jezior i dolin 

rzecznych. Także w samym Trójmieście rozbudowania 
sieć ścieżek zachęca do aktywnej formy wypoczynku w 

mieście. Najbardziej atrakcyjną ścieżką dla trójmiejskich 
rowerzystów jest nadmorska ścieżka rowerowa, wiodąca 

wzdłuż zatoki, od Brzeźna przez Jelitkowo do Sopotu. 
Pasjonaci rowerowych przygód chętnie korzystają 

również z leśnych dróg i ścieżek Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Każdy może tam znaleźć trasę 

w zależności od swojej kondycji i możliwości. Jest 
to prawdziwy raj dla ekstremalnych rowerzystów, 
uprawiających kolarstwo górskie. Nornic walking 
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Golf

Województwo pomorskie posiada jeszcze jeden 
niezaprzeczalny atut – dwa 18-dołkowe pola 
golfowe klasy mistrzowskiej. Postołowo Golf Club, 
oddalony od Gdańska zaledwie o 28 kilometrów, to 
dwie akademie, teren treningowy w postaci driving 
range, practice bunker, chipping i putting green. 
Wielkość terenu, na którym rozciąga się pole, wynosi 
100 hektarów, a długość całej trasy do gry – 6459 
metrów. Kolejny kompleks golfowy – Sierra Golf Club 
koło Wejherowa – zlokalizowany jest w malowniczej 
scenerii Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
W województwie pomorskim na graczy czekają 
również mniejsze ośrodki golfowe m.in. w Tokarach, 
Miłobądzu i Gdyni.

Turystyka ekstremalna

Zróżnicowanie w ukształtowaniu powierzchni 
w województwie pomorskim sprawia, że region 
ten jest idealnym miejscem do uprawiania sportów 
ekstremalnych. Wzniesienia i nadmorskie klify, są 
doskonałym terenem dla paralotniarzy. Niezwykle 
popularne są też rekreacyjne loty balonem, 
podczas których można podziwiać niepowtarzalne 
krajobrazy regionu. Na Kaszubach coraz 
częściej goszczą miłośnicy rajdów samochodów 
terenowych. Jedną z imprez, która na stałe wpisała 
się do pomorskiego kalendarza wydarzeń jest 
Ostrzecka Pleta – są to zmagania 2-osobowych 
załóg pojazdów terenowych, które latem 
odbywają się w kilku miejscowościach Pojezierza 
Kaszubskiego. W ostatnich latach, w regionie 
powstało wiele parków przygody, w których 
odwiedzający mogą spróbować swych sił na torach 
linowych, ściankach wspinaczkowych, quadach, lub 
grając z przyjaciółmi w paintball.

Nordic walking

Malownicze Kaszuby - krajobrazy pełne jezior, pól i lasów zapraszają aktywnych 
turystów na 190 km tras Nordic Walking. Są to trasy o zróżnicowanej długości  
i poziomie trudności. Wytyczone w Chmielnie, Kartuzach, Kościerzynie, 
Ostrzycach, Pomieczynie, Pomlewie, Sulęczynie i Żukowie,a także Wejherowie, 
są doskonale oznakowane. Na każdym ze szlaków znajdują się tablice pokazujące 
przebieg trasy, stopień trudności i czas przejścia. Dzięki licznym obiektom, w 
których wypożyczyć można specjalistyczne kije i pod okiem instruktora nauczyć 
się techniki marszu, dyscyplina ta dostępna jest praktycznie dla wszystkich 
turystów. Na terenie Pojezierza Kaszubskiego organizowane są również cykliczne 
imprezy propagujące idee Nordic Walking.
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Województwo pomorskie dysponuje dobrze rozwiniętą siecią marin (portów 
żeglarskich), które znajdują się w Ustce, Łebie, Władysławowie, Pucku, 
Jastarni, Juracie, Helu, Gdyni, Gdańsku, Krynicy Morskiej, a także na większości 
dużych jezior. Mariny oferują szeroki zakres usług dla żeglarzy, poza swoimi 
podstawowymi funkcjami takimi jak: cumowanie jachtów, dostawa wody, energii 
elektrycznej i paliwa świadczą również usługi gastronomiczne i hotelarskie. 
Pomorskie to dla żeglarzy nie tylko dostęp do wspaniałego akwenu Morza 
Bałtyckiego, ale także malownicze jeziora o bardzo dobrych warunkach 
do uprawiania tej dyscypliny. Największym i najpopularniejszym akwenem 
śródlądowym jest przepiękny kompleks Jezior Wdzydzkich. Pięć połączonych 
ze sobą jezior o powierzchni prawie 1700 ha, w tym ponad 150 ha wysp 
ogólnodostępnych, z czego prawie 80% brzegu pokryte jest lasami, a wszystko to 
na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  

W sezonie liczne imprezy żeglarskie i kulturalne, zaś 
obowiązująca strefa ciszy sprawia, że jest to idealny 
akwen dla żeglarstwa rodzinnego. Liczne zatoczki i wyspy 
pozwalają na odpoczynek w ciszy i spokoju na łonie 
natury. Niezwykle popularne w okresie sezonu letniego 
stały się w ostatnim czasie rejsy tramwajami wodnymi, 
które odbywają się po Zatoce Gdańskiej i Puckiej. Jest to 
łatwy sposób na dotarcie z Trójmiasta do miejscowości 
położonych na Półwyspie Helskim. Atrakcyjne ceny oraz 
możliwość przewozu rowerów sprawiają, że na niektóre 
rejsy bilety należy rezerwować z dużym wyprzedzeniem. 
Dobrze rozwiniętą infrastrukturę posiadają porty 
morskie (Gdańsk, Gdynia, Ustka), które mają połączenia 
pasażerskie m.in. z Karlskroną, czy Nynäshamn.

TURYSTYKA WODNA

Nurkowanie

Liczne pomorskie jeziora ukryte pomiędzy 
morenowymi wzniesieniami, zapraszają wielbicieli 
głębin do uprawiania ekstremalnych form turystyki. 
Największym zainteresowaniem cieszą się wody Zatoki 
Puckiej i otwartego Bałtyku, w których znajduje się 
około 24 wraków statków, zatopionych na głębokości 
od 5 do 70 metrów. Możliwość ich penetracji – oprócz 
odpowiednich umiejętności – wymaga specjalnego 
zezwolenia. Niestety, ciemne wody Bałtyku nie nadają 
się dla nowicjuszy na naukę, ale wprawieni nurkowie 
z pewnością znajdą tu wiele przyjemności i radości 
z poznawania nieznanych zakątków Bałtyku. Na 
osoby rozpoczynające swoją przygodę ze światem 
podwodnym czekają liczne szkoły oferujące kursy  
i szkolenia. 
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Windurfing/Kitesurfing
Wody województwa pomorskiego są doskonałym miejscem dla 
miłośników windsurfingu, który można uprawiać na akwenach 
śródlądowych, Zatoce Gdańskiej i Puckiej oraz na otwartym morzu. 
Dla początkujących najlepsze będą płytkie wody z piaszczystym dnem 
Zatoki Puckiej. Turyści, którzy opanowali już sztukę samodzielnego 
pływania na desce, najchętniej odwiedzają jeziora Pojezierza 
Kaszubskiego lub jeziora przymorskie (np. Sarbsko). Zaawansowanych 
windsurfingowców zapraszamy na otwarte morze w okolicach Ustki, 
Łeby czy Jastarni. Pomorskie jest również najlepszym ośrodkiem 
kitesurfingu w kraju i jednym z lepszych na świecie. Najpopularniejsze 
wśród miłośników tej dyscypliny są wietrzne akweny w okolicach Rewy 
i Jastarni. Liczne szkoły oraz wypożyczalnie sprzętu czekają ze swoją 
bogatą ofertą na turystów chcących spróbować swoich sił  
w kitesurfingu.  

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo sieć szlaków 
wodnych, łączących ze sobą Wisłę, Martwą Wisłę , Szkarpawę, Wisłę 
Królewiecką, Nogat, Kanał Jagielloński, rzeki Elbląg i Pasłękę, a także 
wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, 
którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową 
lub hausbotem. Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani 
żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, 
z pełnym wyposażeniem i towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowaną 
w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Oprócz szlaków wodnych 
zgromadzonych wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty 
wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane 
z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle 
bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki 
gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: 
mosty zwodzone czy śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia 
miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, niezwykłych krajobrazów 
i fascynującej przyrody.

Kajaki
Wśród amatorów kajakarstwa panuje opinia, że Pomorskie to 
najlepsze miejsce do uprawiania turystyki kajakowej w naszym kraju. 
Pod względem atrakcyjności i długości szlaków nasz region nie ma 
sobie równych. Na terenie województwa znajduje się ponad 2 300 
km szlaków kajakowych na ponad 30 spływnych rzekach. Najbardziej 
atrakcyjne szlaki to Słupia, Radunia i Kółko Raduńskie, Wda, Brda, 
Szkarpawa czy Wierzyca. Spływając pomorskimi szlakami nie tylko 
będziesz miał zabawę na wodzie, ale to idealny sposób na poznanie 
niezapomnianych krajobrazów Pomorza oraz zabytków hydrotechniki 
jakie można spotkać na trasie.
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SPA

Woda ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, pozwala pozbyć 
się stresu i zrelaksować zmęczone ciało. Woda jest jednym z podstawowych 
składników terapii, zarówno w lecznictwie uzdrowiskowym, jak i w coraz 
popularniejszym, i cieszącym się coraz większym powodzeniem trendzie 
prozdrowotnym, którym jest filozofia wellness. Woda jest także podstawowym 
elementem zabiegów SPA (Sanus per Aquam), czyli „Zdrowie przez Wodę”. 
Nigdzie nie można lepiej skorzystać z dobrodziejstw tego żywiołu dającego siłę 
i witalność naszemu ciału i duszy, jak nad brzegiem Bałtyku.

To właśnie tu przez cały rok można posłuchać kojącej muzyki fal morskich 
i poczuć siłę morskiego klimatu. W licznych profesjonalnych ośrodkach 
dostępne są zabiegi hydroterapii i kinezyterapii służące rehabilitacji 
i profilaktyce zdrowotnej, prowadzone pod okiem doświadczonej 
kadry medycznej, jak również usługi pielęgnujące urodę w gabinetach 
kosmetycznych. Dla lubiących aktywny wypoczynek w wodzie, polecamy 
Aquaparki z licznymi atrakcjami dla dużych i małych. Zarówno w pasie 
wybrzeża ciągnącym się od Ustki przez Trójmiasto, aż po Krynicę Morską 
jak też w ośrodkach na Kaszubach i Kociewiu, czeka na turystów szeroka 
oferta wypoczynkowa i zdrowotna na każdą kieszeń. Odwiedzający mogą 
skorzystać z pobytów w ekskluzywnych apartamentowcach, pięcio lub 
czterogwiazdkowych hotelach SPA, klinikach zdrowia i urody, ośrodkach 
wypoczynkowych i pensjonatach, ale także tradycyjne sanatoria zachęcają 
atrakcyjną ofertą zabiegową.
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KUCHNIA 
REGIONALNA 

Regionalne smaki w pełni oddają bogactwa przyrodnicze 
i niepowtarzalny charakter środowiska naturalnego regionu. 
Autorska kuchnia serwowana w uznanych restauracjach nie 
może obejść się bez produktów regionu, które stanowią morskie 
i jeziorne ryby, dziczyzna, polne zioła, owoce lasu oraz słynna 
kaszubska truskawka. Na pomorskich stołach zabraknąć nie może 
również gęsiny i kaczki, których mięso dzięki nasyceniu trawy 
jodem i solą morską ma niepowtarzalny smak. Całość dopełniają 
tradycyjnie wytwarzane miody i sery. Pomorskie smaki to także 
historyczne tradycje kulinarne. Odnaleźć je można na talerzach, 
ale także w sięgającej średniowiecza tradycji browarniczej oraz 
licznie wytwarzanych w regionie destylatach i likierach, w tym 
najsłynniejszym – Goldwasserze.

Więcej inspiracji na www.pomorskie-prestige.eu



ATRAKCJE DLA DZIECI



Region pomorski kojarzy się przede wszystkim z piaszczystymi wybrzeżami, światowej 
klasy zabytkami, malowniczymi jeziorami Kaszub, które oferują niezliczone możliwości 
wypoczynku każdemu, nawet najbardziej wymagającemu, turyście. Jednak na nudę 
nie mogą narzekać tu także dzieci. Liczne atrakcje umilające pobyt najmłodszych 
znajdują się głównie w Trójmieście. Obowiązkowym punktem odwiedzin są centra 
naukowe „Experyment” w Gdyni i „Hewelianum” w Gdańsku, gdańskie ZOO, Galerię 
Starych Zabawek, Manufakturę Słodyczy, gdyńskie akwarium, Aqua Park w Sopocie. 
Trzeba jednak konicznie zaznaczyć, że każde większe miasto regionu przygotowało 
coś dla dzieci towarzyszącym rodzicom podczas wakacyjnego wypoczynku. Znaleźć 
więc można w pomorskim parki przygody, ogrody botaniczne, parki dinozaurów, 
skanseny. Pomorskie swoją atrakcyjność wśród rodzin z dziećmi zawdzięcza wielu 
hotelom i restauracjom, które przygotowały specjalne oferty mające podnieść komfort 
wypoczynku. Standardem w takich obiektach jest dziecięce menu, przewijaki, place 
zabaw,  opieka lekarza dziecięcego i wiele innych udogodnień. Wszystko to sprawia,  
że województwo pomorskie to jeden z najatrakcyjniejszych regionów wypoczynku  
rodzin i dzieci w Polsce.
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1 www.gdansk4u.pl

2 Narodowe Muzeum Morskie – Żuraw 
80–835 Gdańsk  ul. Szeroka 67/68
T: +48 58 301 69 38
www.nmm.pl

3 Kościół Mariacki 
ul. Podkramarska 5 | 80-834 Gdańsk
www.bazylikamariacka.pl 

4 Katedra Oliwska 
80–330 Gdańsk | ul. Cystersów  10
T: +48 58 552 47 65
www.archikatedraoliwa.pl

5 Muzeum Narodowe w Gdańsku –Oddział 
Sztuki Dawnej
Gdańsk  ul. Toruńska 1
T: +48 58 301 68 04
www.muzeum.narodowe.gda.pl

6 Westerplatte
80-601  Gdańsk 
ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 
www.mhmg.gda.pl

7 Solidarność 
www.ecs.gda.pl | ecs@ecs.gda.pl

8 Europejskie Centrum Solidarności
 80-863 Gdańsk pl. Solidarności 1 
www.esc.gda.pl

9 Stocznia Gdańska
Budynek Sali BHP ul. Doki 1
www.salabhp.pl

10 Jarmark Św. Dominika 
www.jarmarkdominika.pl

11 Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk
www.teatrszekspirowski.pl

12 Bursztynowy Stadion
80-560 Gdańsk | ul. Pokolen Lechii Gdańsk 1
www.pgearena.gdansk.pl

13 Sopot
www.sopot.pl

14 Informacja Turystyczna Sopot
ul. Plac Zdrojowy 2 | 81-720 Sopot
T: +48 58 550 3783 | www.sts.sopot.pl

15 Molo
www.molo.sopot.pl

16 Grodzisko
ul. Haffnera 63 | 81-171 Sopot
www.grodziskosopot.pl

17 ERGO ARENA
Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot
www.ergoarena.pl

18 Gdynia
www.gdynia.pl

19 Informacja Turystyczna Gdynia
ul. 10 Lutego 24 | 81-364 Gdynia
T:/F: +48 58 622 37 66 | it@gdynia.pl
www.gdyniaturystyczna.pl

20 Akwarium Gdyńskie 
81–345 Gdynia|  al. Jana Pawła II
T: +48 58 732 66 01
www.akwarium.gdynia.pl
akwarium@mir.gdynia.pl

21 Modernizm 
www.modernizmgdyni.pl

22 Centrum Nauki EXPERYMENT 
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
www.experyment.gdynia.pl

23 Słupsk
www.slupsk.pl

24 Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku
ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk
tel. 59 7285041
cit@pds.org.pl

25 Zamek Książąt Pomorskich
Muzeum Pomorza Środkowego 
Słupsk | ul. Dominikańska  5–9
T: +48 59 842 40 81 | F: (+48) 59 842 65 18
www.muzeum.slupsk.pl
muzeum@muzeum.slupsk.pl

26 Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku
ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk
tel. 59 7285041
cit@pds.org.pl

27 Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku
ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk
tel. 59 7285041
 cit@pds.org.pl

28 Mierzeja Wiślana
www.mierzeja.pl
www.pomorskie.travel

29 www.pomorskie.travel
www.pomorskie-prestige.eu

30 Kaszuby
www.zmyslykaszub.pl
www.pomorskie.travel

31 Wieżyca
www.pomorskie.travel

32 Wieża w Gniewinie
T: +48 58 670 66 44
kaszubskie.oko@gniewino.pl
www.gniewino.pl

33 Kamienne kręgi
Odry: www.bory.tucholskie.pl
Leśno: www.brusy.pl/lesno
Węsiory: www.suleczyno.pl
---------------------------------------------------------
www.pomorskie.travel

34 Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny 
im T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach 
Kiszewskich
83–406 Wąglikowice 
T: +48 58 686 12 88 / +48 58 686 11 30
www.muzeum-wdzydze.gda.pl 
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

35 Szymbark
Centrum Edukacji i Promocji Regionu
Szymbark | T: +48 58 684 69 33
cepr@cepr-szymbark.pl | www.cepr.pl

37 Kociewie 
www.ekociewie.pl

38 Arboretum w Wirtach
83–224 Borzechowo | T:. +48 58 588 48 10
www.pomorskie.travel

39 Mosty tczewskie 
Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej 
83–110 Tczew | ul. 30 Stycznia  4
T:/F:  +48 58 531 37 41

40 Ogrody Frank
ul. Kociewska  11 | 83-260 Kaliska- Frank
www.frank-raj.pl



41 Swołowo
Muzealna Zagroda Albrechta - 
Swołowo nr 8
-------------------------------------------------------
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
Oddział Etnografii - Młyn Zamkowy  
w Słupsku i Zagroda Muzealna w Swołowie
T: +48 59 832 48 97
www.muzeum.swolowo.pl

42 Kluki 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – 
Oddział Muzeum Pomorza Środkowego  
w Słupsku
76-214 Smołdzino | Kluki 27
T: +48 59 846-30-20 | www.muzeumkluki.pl

43 Domy podcieniowe
Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie
ul. Podcieniowa 7, Trutnowy
www.zulawy.org

44 Żuławski Park Historyczny
ul. Kopernika  17
82-100 Nowy Dwór Gdański 
www.zph.org.pl

45 Państwowe Muzeum Stutthof
82–110 Sztutowo | ul. Muzealna  6 
T: +48 58 247 83 53 / 58 247 83 59
F: +48 58 247 83 58 | www.stutthof.pl

46 Zamki gotyckie
www.pomorskie.travel
www.zamkigotyckie.org.pl

47 Muzeum Zamkowe
Malbork | ul. Starościńska 1
T: +48 055 647 09 78 
www.zamek.malbork.pl
www.visitmalbork.pl

48 Muzeum w Kwidzynie,
oddział Muzeum Zamkowego w Malborku 
Kwidzyn | ul. Katedralna 18
T: +48 55 646 37 80 | F: +48 55 646 37 81 
kwidzynkwidzyn@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

49 Fundacja Zamek w Gniewie
83–140 Gniew | ul. Zamkowa 3
T: +48 58 535 25 37| F: +48 58 535 21 62
zamek@zamek-gniew.pl 
www.zamek-gniew.pl

50 Urząd Miasta w Sztumie
Sztum | ul. Mickiewicza  39
T:. (+48) 55 640 63 93
www.sztum.pl
www.pomorskie.travel

51 Człuchów 
Informacja Turystyczna
Człuchów | os. Wazów 1
T: +48 059 83 45 366
www.pomorskie.travel

52 Bytów
Informacja Turystyczna
Bytów | ul. Zamkowa 2
T:. +48 59 822 55 97 / +48 59 822 77 77
www.hotelzamek.com.pl

53 Amber Route
www.pomorskie.travel 

54 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – 
Muzeum Bursztynu
ul. Targ Węglowy | 80–836 Gdańsk
T: +48 58 301 47 33 | www.mhmg.gda.pl

55 Faktoria 
83-000 Pruszcz Gdański (Praust)
ul. Zastawna | www.faktoria-pruszcz.pl

56 Cystersi na Pomorzu
www.psc.pomorskie.eu

57 Kalwaria Wejherowska
Informacja Turystyczna - Ratusz Miejski Plac 
Jakuba Wejhera 8 | 84-200 Wejherowo 
T: +48 058 677 70 58
www.kalwariawejherowska.pl
www.wejherowo.pl

58 Filharmonia Kaszubska
ul. Sobieskiego 255
84-200 Wejherowo
www.wck.org.pl

59 Chojnice 
Informacja Turystyczna
Chojnice 89-600 | ul. Podmurna  13a 
www.kaszubskipierscien.pl

60 Rzucewo - Zamek Jan III Sobieski
84–100 Puck | Rzucewo 6
T: +48 58 673 88 05
rzucewo@zameksobieski.pl
www.zameksobieski.pl
www.dworypomorza.pl

61 Lębork
Informacja Turystyczna
Lębork 84-300 | al. Niepodległości 6 
T: +48 59 842 01 34
www.kaszubskipierscien.pl

62 Będomin –Muzeum Hymnu Narodowego
83–422 Nowy Barkoczyn 
Gmina Nowa Karczma
T: +48 58 687 71 83
www.muzeum.narodowe.gda.pl

63 Kartuzy 
Informacja Turystyczna
Kartuzy 83-300 | ul. Klasztorna 1
T:. 58 684 02 01  
www.kaszubskipierscien.pl

64 Krokowa
Kaszubskie Centrum Europejskich Spotkań
Zamek w Krokowej
84–110 Krokowa | ul. Zamkowa 1
T:. +48 58 774 21 11
www.zamekkrokowa.pl
www.dworypomorza.pl

65 Golf
Pętkowice | 84-200 Wejherowo
T/F: +48 58 778 49 00
www.sierragolf.pl 
sierragolf@sierragolf.pl
------------------------------------------------------
83–042 Ełganowo | Postołowo
T: +48 58 683 71 00 | F: +48 58 683 72 00
www.golf.com.pl | postgolf@golf.com.pl
-------------------------------------------------------
www.golfparkgdynia.pl
-------------------------------------------------------
www.tokarygolf.pl

66 Pętla Żuławska
www.petla-zulawska.pl

67 Informacja Turystyczna w Kościerzynie
ul. Rynek 9
83-400 Kościerzyna
www.lot-sercekaszub.pl

68 Bory Tucholskie
www.pnbt.com.pl

69 Nordic Walking
www.nordicwalkingkaszuby.pl
www.pomorskie.travel



Pomorska Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna

Długi Targ 8-10
80-958 Gdańsk
+48 58 732 70 40
it@prot.gda.pl
www.prot.gda.pl

Interaktywny System Informacji 
Turystycznej Województwa 
Pomorskiego 

Departament Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

80-828 Gdańsk, Długi Targ 1-7
dt@pomorskie.eu
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