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důvodů,
proč jet
do Pomořského
vojvodství

Pomořské vojvodství, to jsou historická i moderní
města, ale také nekonečné pláže, vzdouvající se
duny a úchvatné přírodní scenerie.
Text:ANNA VELIČKOVÁFoto: ARCHIV AUTORA, PROFIMEDIA.CZ, ČTK

1

Gdyně

Vedle Gdaňsku nemůže být rozdílnějšího místa než Gdyně. Moderní a dynamické
přístavní město vzniklo na baltském pobřeží coby naplnění dávného polského snu o vlastním „okně do světa“. Zajděte si na tamní pláž, navštivte akvárium, muzeum polského
námořnictva nebo třeba vrcholek Kamienna Góra.

2

Orlowo

Asi nejkrásnějším a nejcharakterističtějším 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 okolní pobřeží. V Orlowu
mají také dlouhé
molo, bulvár a secesní
měšťanské domy.
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3

Gdaňsk

Architektura metropole nezapře vazby
na moře i Německo. Je až k neuvěření, jak rychle se
město po zkáze za druhé světové války dokázalo
navrátit ke své původní kráse. Historie na vás bude
dýchat hlavně v centru, kde si prohlédnete Dlouhou
ulici, zastavíte se u Zlaté brány, Neptunovy kašny,
říčních břehů, působivé Mariánské baziliky či v ulici
Mariacka, jež je doslova královstvím jantaru. Nevynechejte místa spjatá i s historií naší země. Útokem
na poloostrov Westerplatte začala druhá světová
válka, jen pár minut poté následoval ze strany Německa útok na polskou poštu. Historii protikomunistického hnutí Solidarita zase poznáte v moderním
muzeu Evropské centrum Solidarity.

4

Sopoty

Součástí takzvaného Trojměstí jsou také
Sopoty, známé lázeňské středisko, kde se mísí turisté,
umělci i vědci. Ulice lemují kavárny, galerie či restaurace, okolo hojně navštěvovaného nejdelšího dřevěného mola v Evropě a pláže létají racci a na dohled
je také Grandhotel, v němž bydleli nejen účastníci
zdejšího slavného hudebního festivalu.

5

Ciekocinko

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 dějištěm četných jezdeckých událostí. V jeho kouzelných kulisách si budete připadat jako v pohádce
a speciality, jaké připravuje místní šéfkuchař, jen
tak někde neochutnáte.

už zítra v časopise
Víkend DNES

