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Pomořskévojvodství, to jsouhistorická imoderní
města, ale takénekonečnépláže, vzdouvající se
dunyaúchvatnépřírodní scenerie.

Text: ANNA VELIČKOVÁ Foto: ARCHIV AUTORA, PROFIMEDIA.CZ, ČTK

4Sopoty
Součástí takzvanéhoTrojměstí jsoutaké

Sopoty, známé lázeňskéstředisko, kdesemísí turisté,
umělci i vědci.Ulice lemují kavárny, galerieči restau-
race,okolohojněnavštěvovanéhonejdelšíhodře-
věnéhomolavEvropěapláže létají racci anadohled
je takéGrandhotel, vněmžbydleli nejenúčastníci
zdejšíhoslavnéhohudebního festivalu.

5Ciekocinko
S citem a vkusem zrekonstruovaný zámeček

schovaný uprostřed lesů v nejsevernějším cípu
Polska ze své cesty po Pomořském vojvodství
určitě nevynechejte. Dnes sídlo slouží jako luxusní
wellness hotel, má vlastní koňské stáje a je dějiš-
těm četných jezdeckých událostí. V jeho kouzel-
ných kulisách si budete připadat jako v pohádce
a speciality, jaké připravuje místní šéfkuchař, jen
tak někde neochutnáte.

9

NEJVĚTŠÍ LETIŠTĚ SVĚTA už zítra v časopise
Víkend DNES

1Gdyně
VedleGdaňskunemůžebýt rozdílnějšíhomísta nežGdyně.Moderní a dynamické

přístavníměsto vzniklo nabaltskémpobřeží cobynaplnění dávnéhopolského snuovlast-
ním „oknědo světa“. Zajděte si na tamní pláž, navštivte akvárium,muzeumpolského
námořnictvanebo třeba vrcholekKamiennaGóra.

3Gdaňsk
Architekturametropole nezapře vazby

namoře iNěmecko. Je až kneuvěření, jak rychle se
městopo zkáze zadruhé světové války dokázalo
navrátit ke svépůvodní kráse.Historie na vás bude
dýchat hlavně v centru, kde si prohlédneteDlouhou
ulici, zastavíte seuZlatébrány,Neptunovy kašny,
říčníchbřehů, působivéMariánskébaziliky či v ulici
Mariacka, jež je doslova královstvím jantaru.Nevy-
nechejtemísta spjatá i s historií naší země.Útokem
napoloostrovWesterplatte začala druhá světová
válka, jenpárminut poténásledoval ze stranyNě-
meckaútoknapolskoupoštu.Historii protikomuni-
stickéhohnutí Solidarita zasepoznáte vmoderním
muzeuEvropské centrumSolidarity.

2Orlowo
Asi nejkrásněj-

ším a nejcharakte-
rističtějším místem
pobřeží v okolí Gdyně
je Orlowo a zdejší
skalní útes porostlý
stromy i keři, tyčící se
nad úzkou kamenitou
pláží. Když na útes
vyšplháte, naskytne
se vám dechberoucí
výhled na moře i okol-
ní pobřeží. V Orlowu
mají také dlouhé
molo, bulvár a secesní
měšťanské domy.

důvodů,
proč jet
do Pomořského
vojvodství
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