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Propozycja szlaku

08. Świat rybołówstwa

Główne atrakcje trasy: Autentyczne porty rybackie – praca miejscowych rybaków - dziedzictwo
rybołówstwa - świeże ryby - kuchnia rybna - białe klify Rugii - piaszczyste plaże - gotyk ceglany - spa życie kulturalne - dziewicza przyroda - parki narodowe - ptaki morskie.

Koncepcja trasy: Podróż prowadzi wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku przez małe porty rybackie,
gdzie rybacy w dalszym ciągu spędzają dnie na lokalnych wodach i ciężko pracując, łowią świeże ryby.
Okolica trasy jest przepełniona morskim charakterem - łodziami i sprzętem rybackim, lokalnym
rzemiosłem i możliwościami zakupu świeżych ryb. Podczas podróży można również odwiedzić wiele
wyjątkowych restauracji serwujących owoce morza oraz oferujących unikalne posiłki przygotowywane
według tradycyjnych receptur, których podstawą są regionalne ryby. Wskazane porty otoczone są
zróżnicowaną przyrodą i kulturą, dzięki czemu zapewniają dużo dodatkowych możliwości zwiedzania.

S t r o n a |3

Blekinge, rzeka Mörrum
LOKALIZACJA
Historyczna prowincja Blekinge jest jednym z najmniejszych regionów administracyjnych w Szwecji. Znajduje się w południowej
części kraju i graniczy ze Smalandią na północy, Morzem Bałtyckim na wschodzie i południu oraz regionem Skania na zachodzie.
W skład południowych terenów Blekinge wchodzi archipelag złożony z niezliczonej liczby małych wysp. Wybrzeże posiada wiele
malowniczych zatok. Stolicą regionu jest miasto Karlskrona. Inne większe miasta to Karlshamn, Ronneby, Olofström i Sölvesborg.
Na szczególną uwagę zasługuje również przepływająca przez ten region rzeka Mörrum (Mörrumsån).
WIDOKOWY CHARAKTER
W regionie Blekinge znajduje się wiele jezior i rzek obfitych w ryby. Nic więc dziwnego, że Blekinge słynie z dużej populacji
łososia. Krajobraz ponadto charakteryzuje się wieloma polami i iglastymi lub bukowymi lasami. W tej części Szwecji przeważa
rolnictwo. Zdecydowanie warte odwiedzenia są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, piękne i zabytkowe
nadmorskie miasta Karlskrona i Karlshamn. Nie należy także pomijać archipelagu, który charakteryzuje się szczególnie pięknymi,
białymi plażami.
ATRAKCJE
Blekinge oferuje wiele różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu. Liczne lasy, rzeki, jeziora oraz piękne wybrzeże
inspirują turystów do organizacji pieszych wędrówek. Z kolei rzeka Mörrum to miejsce bardzo popularne wśród wędkarzy.
Możliwe jest także wybranie się na przejażdżkę łodzią po w większości niezamieszkałych wyspach archipelagu.
Oprócz pięknej przyrody otaczającej Blekinge warto zobaczyć również zabytkowe miasta Karlskrona i Karlshamn. W Karlskronie
można zwiedzić między innymi Muzeum Blekinge, Kościół Admiralicji, port morski, a także Bastion Aurora, który stanowi
światowe dziedzictwo kulturowe. Z kolei Karlshamn wyróżnia się piękną, historyczną dzielnicą z tradycyjnymi, drewnianymi
domami. W regionie jest także kilka małych wiosek rybackich ze starymi portami i wspaniałymi restauracjami.
Råå
LOKALIZACJA
Råå znajduje się w cieśninie Oresund z bezpośrednim widokiem na Danię. Jest to także miejsce, w którym rzeka Råån wpływa do
cieśniny. Miejscowość, która założona została około XVI wieku jako mała wioska rybacka, obecnie liczy około 3 000 mieszkańców
i jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Helsingborga w prowincji Skania.
WIDOKOWY CHARAKTER
Przez długi czas Råå było jedną z największych wiosek rybackich w Szwecji. Nadmorska atmosfera nadal charakteryzuje tę
dzielnicę Helsingborga. Znajduje się tu wiele małych domków i piękny port. Dodatkowo Råå zapewnia niezliczone możliwości
wędkowania, przez co turyści bardzo chętnie odwiedzają tę część miasta. Położenie nad brzegiem cieśniny Oresund czyni to
miejsce bardzo atrakcyjnym.
ATRAKCJE
Råå jest idealnym miejscem na łowienie ryb, zarówno z łodzi, jak i z linii brzegowej. Na południe od Råå znajduje się Rya Golf
Club, a na północy centrum miasta Helsingborg, które na przestrzeni lat było wielokrotnie niszczone przez kolejne wojny. Mimo
niewielu starych budynków, Helsingborg jest wart odwiedzenia ze względu na piękne parki, liczne restauracje i kawiarnie oraz
atrakcje kulturowe.
Sassnitz
LOKALIZACJA
Miejscowość Sassnitz położona jest na wybrzeżu wyspy Rugia, tuż obok malowniczego Parku Narodowego Jasmund, słynącego
z kredowych klifów.
WIDOKOWY CHARAKTER
Sassnitz to małe miasteczko liczące mniej niż 10 000 mieszkańców. Jednak w sezonie turystycznym jest miejscem niezwykle
popularnym, ponieważ stanowi nie tylko miasto portowe, ale także słynny nadmorski kurort. Mimo, że międzynarodowe promy
i porty handlowe zostały przeniesione z tego miejsca do innej lokalizacji, znajdującej się w pobliżu (Mukran), funkcjonujący
w dalszym ciągu lokalny port nieustannie przypomina turystom 100-letnią tradycję tego miejsca i istniejących dawniej połączeń
do Szwecji i reszty północnej Europy. Sassnitz to najbardziej wysunięty na wschód port głębinowy w Niemczech. W tym małym
miasteczku lokalni rybacy niestrudzenie zajmują się połowami i handlem. Dodatkową atrakcją może być rejs statkiem po
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okolicznych wodach w celu podziwiania unikalnych kredowych klifów Parku Narodowego Jasmund. Ciekawostką jest, że to
właśnie w Sassnitz znajduje się najdłuższy falochron w Europie (1450 metrów).
ATRAKCJE
Sassnitz jest nie tylko bramą wjazdową do Parku Narodowego Jasmund, ale także jako nadmorskie miasteczko przyciąga
turystów ze względu na niezwykły, dawny port, który połączony jest z centrum miasta ogromnym wiszącym mostem dla
pieszych, mającym 274 m długości. Most powstał ze względu na występowanie w okolicy wielu wysokich klifów. Dodatkową
atrakcją miasta jest Muzeum Portu i Rybołówstwa, w którym znajdują się zbiory dokumentujące historię Sassnitz.
Park Narodowy Stenshuvud
LOKALIZACJA
Park Narodowy Stenshuvud znajduje się na południowym wybrzeżu Szwecji w pobliżu miasta Kivik, tuż przy linii brzegowej
Morza Bałtyckiego, 15 km na północ od miasta Simrishamn. Park jest stosunkowo mały. Zajmuje powierzchnię jedynie 3,9 km²
i jest częścią historycznej prowincji Skania, należącej do gminy Simrishamn.
WIDOKOWY CHARAKTER
Park Stenshuvud posiada zróżnicowany krajobraz, jednak najbardziej charakterystyczne dla tego obszaru są dębowe i bukowe
lasy. Z kolei w zatoce Hanö znajdującej się na terenie parku korzystać można z wspaniałych, białych, piaszczystych plaż. Nad
brzegiem morza znajduje się również wiele wrzosowisk z grabami i dzikimi orchideami. Nad parkiem góruje skała Stenshuvud
o wysokości 97 metrów, znajdująca się nad samym wybrzeżem. Park Narodowy Stenshuvud słynie także z niezwykle różnorodnej
flory i fauny oraz wspaniałych punktów widokowych na Morze Bałtyckie.
ATRAKCJE
Park to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, wspinaczki oraz zwykłego relaksu. Dostępnych jest tu wiele szlaków
turystycznych. Niektóre z nich są dostosowane do rodzin z dziećmi i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Atrakcją
dla zwiedzających jest także znajdujące się tuż przy głównym wejściu do parku centrum turystyczne Naturum, w którym
dostępna jest wystawa poświęcona środowisku naturalnemu, geologii i historii parku. Z kolei skała Stenshuvud to świetny punkt
widokowy na cały obszar parku – mając odrobinę szczęścia i dobrej pogody możliwe jest dojrzenie na morzu nawet wyspy
Bornholm.
Park Narodowy Jasmund
LOKALIZACJA
Park Narodowy Jasmund znajduje się w Meklemburgii-Pomorzu Przednim na północnym wybrzeżu wyspy Rugia, tuż przy linii
brzegowej Morza Bałtyckiego. To najmniejszy park narodowy w Niemczech. Jego powierzchnia wynosi jedynie 3100 ha (2400 ha
gruntów oraz 700 ha wody). W pobliżu parku znajduje się miasteczko Sassnitz i wioska Lohme. Również na terenie samego
Jasmund odwiedzić można kilka mniejszych miejscowości.
WIDOKOWY CHARAKTER
Park Narodowy Jasmund to niezwykłe miejsce. Park wyróżniają dwie znane w całych Niemczech atrakcje. Pierwszą są kredowe
klify na wybrzeżu, które mają aż do 161 m wysokości i rozciągają się na obszarze 500 m. Otoczone są lasem, a zbudowane
z wapiennej kredy. Klify podlegają ciągłej erozji, przez co nie każda pobliska plaża dostępna jest dla plażowiczów. Wśród
najciekawszych klifów jest „Königsstuhl”, posiadający 118 m wysokości. Drugą atrakcją jest unikalny w całych Niemczech las,
w skład którego wchodzą jedne z najstarszych niemieckich buków. Od 2011 r. las ten wpisany jest na listę światowego
dziedzictwa UNSECO.
ATRAKCJE
Park Narodowy Jasmund to miejsce przyciągające miłośników przyrody oraz osoby stawiające na aktywne spędzanie urlopu.
Przez wyjątkowy, chroniony, bukowy las prowadzi wiele szlaków dostępnych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Wędrówka
przez park jest niesamowitym doświadczeniem. W parku dostępnych jest wiele punktów widokowych, z których obserwować
można pobliskie strefy przybrzeżne oraz Morze Bałtyckie (Viktoriasicht, Königsstuhl, Hohes Ufer, Ernst-Moritz-Arndt View). Na
szczycie sławnego kredowego klifu „Königsstuhl” znajduje się „Königsstuhl” National Park Centre. To miejsce, które posiada 2000
m2 powierzchni wystawowej, kino platformę widokową, a także organizuje kursy przyrody na świeżym powietrzu. Ponadto
centrum dostarcza turystom wiedzy na temat geologicznej historii regionu i atrakcji przyrodniczych występujących na terenie
parku.
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BINZ
LOKALIZACJA
Nadmorski kurort Binz znajduje się na wyspie Rugia, w północno-wschodniej części Niemiec, na terenie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, w zatoce Prorer Wieck, między półwyspem Jasmund, rezerwatem biosfery południowo-wschodniej Rugii, Granitz
i wrzosowiskami. Binz i ośrodki znajdujące się w jego pobliżu - Zamek Myśliwski Granitz i Prorę – zamieszkuje obecnie 5887
osób.
WIDOKOWY CHARAKTER
Binz to największy nadmorski kurort na Rugii. Do jego terenów przynależy plaża o długości 5 km. Binz było początkowo małą
wioską rybacką, jednak wraz z biegiem lat stało się popularnym, bałtyckim kurortem. To doskonała baza wypadowa dla turystów.
W okolicy znajduje się wiele hoteli, domów do wynajęcia, znakomitych restauracji i kawiarni. Binz to harmonijne połączenie
tradycyjnego nadmorskiego kurortu ze zróżnicowanym krajobrazem i licznymi atrakcjami turystycznymi. Liczący ponad 700 lat
kurort pochwalić się może wieloma oryginalnymi willami, tętniącą życiem promenadą, niezwykłym molo i budynkami
charakterystycznymi dla infrastruktury uzdrowiskowej.
ATRAKCJE
Poza oczywistą atrakcją Binz, jaką jest szeroka, piaszczysta plaża, miasto oferuje wiele innych możliwości spędzania czasu. Jedną
z najbardziej charakterystycznych cech miejscowości jest jej tak zwana „kurortowa architektura”, którą wyróżniają się niemieckie
ośrodki uzdrowiskowe na wybrzeżu Bałtyku. Ponadto w Binz znajduje się centrum sztuki, a w pobliskim Granitz - Zamek
Myśliwski oraz Muzeum „Świat Wiedzy Galileo”, które jest szczególnie chętnie odwiedzane przez dzieci. Nieopodal zlokalizowana
jest także Porora - monumentalny budynek o długości 2,5 km, który symbolizuje historię narodowego socjalizmu i późniejszy
okres NRD. Znajduje się w nim Centrum Dokumentacji Prora oraz Muzeum Kolei i Technologii. Ponadto warto z tego miejsca
wyruszyć w górę specjalną ścieżką, aby zobaczyć cały region z niecodziennej perspektywy. W Binz co roku organizowanych jest
wiele imprez kulturalnych i sportowych, takich jak Festiwal „Störtebeker”, letnie koncerty, IronMan z Rugii, konkurs pływania
w Morzu Bałtyckim i krajowe mistrzostwa w siatkówce plażowej. W okolicy Binz znajduje się również wiele szlaków turystycznych
i tras rowerowych, kilka placów zabaw i obszarów przeznaczonych specjalnie dla dzieci.
Putbus oraz Lauterbach
LOKALIZACJA
Małe miasteczko Putbus znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy Rugia. Tuż obok znajduje się mała, nadmorska
miejscowość Lauterbach.
WIDOKOWY CHARAKTER
Putbus był pierwszym nadmorskim kurortem w tym regionie Niemiec i przez długi czas pozostawał kulturalnym centrum wyspy.
Na przełomie lat 1817/1818 w miejscowości wybudowano stały ośrodek kąpielowy. Niektóre budynki w mieście przypominają
o dawnej świetności tego miejsca. Co prawda znajdujący się w Putbus niegdyś wielki pałac już nie istnieje, jednak na jego
miejscu powstał duży park krajobrazowy zachowany w stylu angielskim, którego piękno przyciąga wielu turystów. Putbus bywa
czasami nazywany „białym miastem” ze względu na białą farbę występującą na budynkach.
ATRAKCJE
„Białe miasto” i park krajobrazowy przyciągają wielu turystów z innych miejsc znajdujących się na wyspie Rugia. Z kolei
w pobliskim Lauterbach można zatrzymać się w starym ośrodku kąpielowym „Goor” (posiadającym 5 gwiazdek) lub skorzystać
z jednego z ekscytujących pływających domów w marinie - jako nietypowego, wakacyjnego zakwaterowania. W miejscowym
porcie możliwe jest skosztowanie typowej dla tego regionu przekąski typu fast-food „Fischbrötchen”, co oznacza bułkę z rybą.
Według osób często odwiedzających ten region najlepszą bułkę z rybą można zakupić w sklepie „Räucherschiff Berta”.
Lauterbach z ośrodkiem wypoczynkowym Binz łączy linia wąskotorowej, kolejki parowej, która zwana jest „Mknącym Rolandem”.
Stralsund
LOKALIZACJA
Hanzeatyckie miasto Stralsund znajduje się nad cieśniną południowego Bałtyku o tej samej nazwie - Stralsund. Miejscowość ta
jest nazywana „bramą” na wyspę Rugia – największą niemiecką wyspę, ze względu na prowadzące z miasta do wyspy dwa mosty.
Populacja w mieście liczy około 59 600 osób (dane z 2017 r.) i stale wzrasta. Powierzchnia Stralsund wynosi 54 km²,
a najwyższym punktem miejscowości jest „Galgenberg” (33 m). Miasto znajduje się w regionie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec.
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WIDOKOWY CHARAKTER
Stralsund otrzymał prawa miejskie w 1234 roku. Jedną z jego największych atrakcji jest Stare Miasto, które zostało wpisane
w 2002 roku na listę światowego dziedzictwa UNSECO ze względu na historyczne bogactwo znajdujących się tam budynków.
W 2016 roku niemieckie władze przyznały miastu także miana status ośrodka uzdrowiskowego. Chętnie odwiedzana przez
zwiedzających miejska plaża zlokalizowana jest zaledwie 10 minut spacerem od Starego Miasta. W Stralsund znajduje się również
promenada biegnąca wzdłuż Morza Bałtyckiego, która zapewnia turystom piękne widoki na wyspę Rugia. Wokół miasta znajduje
się także wiele rekreacyjnych jezior.
ATRAKCJE
Stralsund to miasto przyjazne zarówno dla rodzin ceniących spokój, jak i osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem.
Uwielbianą przez turystów atrakcją miasta jest Niemieckie Muzeum Morskie w skład, którego wchodzą aż 4 różne obiekty,
znajdujące się w odmiennych lokalizacjach. Jednym z nich jest Ozeaneum, prezentujące największą na świecie wystawę
poświęconą wielorybom. Innym ciekawym muzeum jest Muzeum Historii Kultury. Turyści odwiedzający to miasto nie mogą także
pominąć wyjątkowych kościołów, takich jak kościół św. Mikołaja czy kościół św. Jakuba. Miasto najlepiej zwiedzać pieszo,
korzystając z usług przewodnika bądź można zdecydować się na wycieczkę rowerową, która poprowadzi również przez okolice
miasta. Warto udać się do miejskiego portu, w regionach którego można skosztować tradycyjnego śledzia w bułce, aczkolwiek
świeże, lokalne ryby są powszechnie dostępne niemal w każdej restauracji w mieście. Stralsund posiada również infrastrukturę
atrakcyjną dla najmłodszych, jak bezpieczna plaża, liczne place zabaw i zoo. Inspirującym doświadczeniem może być także
przeprawa przez trzypasmowy wiadukt drogowy o nazwie „Rügenbrücke”.
Greifswald
LOKALIZACJA
Greifswald to hanzeatyckie miasto, położone w północno-wschodniej części Niemiec, obok małej rzeczki Ryck, wpadającej do
lodowej laguny Morza Bałtyckiego. Greifswald określany jest mianem miasta uniwersyteckiego.
WIDOKOWY CHARAKTER
Liczący około 60 000 mieszkańców Greifswald to jedno z większych miast w tym regionie Niemiec. Jest charakterystycznie
zlokalizowany - u ujścia rzeki oraz przy lagunie. Dzięki znajdującym się na terenie miasta uniwersytecie populacja Greifswaldu
jest stosunkowo młoda (około 11 000 studentów). W Greifswaldzie zwiedzić można kilka kościołów zbudowanych w unikalnym
stylu gotyku ceglanego – popularnego stylu stosowanego niegdyś zwłaszcza na wybrzeżu południowego Bałtyku.
ATRAKCJE
Około 5 km od centrum miasta, tuż przy ujściu rzeki znajduje się 800-letnia osada rybacka Wieck, gdzie kilku rybaków w dalszym
ciągu zajmuje się tradycyjnym handlem rybami. Ta zabytkowa i niezwykle urokliwa osada jest jedną z najstarszych na północnym
wybrzeżu Niemiec. Symbolem osady Wieck jest drewniany, zwodzony most przypominający historyczne mosty holenderskie.
Nieopodal znajdują się także imponujące ruiny dawnego klasztoru cystersów o nazwie Eldena.
Głównymi zabytkami zlokalizowanymi w centrum miasta są cztery kościoły wraz z budynkami Uniwersytetu, który jest jednym
z najstarszych uniwersytetów w Niemczech (został założony w 1456 r.). Sercem Starego Miasta Greifswaldu jest piękny rynek,
otoczony fasadami budynków w stylu gotyku ceglanego.
Z kolei tuż przy niewielkiej rzece Ryck znajduje się jeden z największych niemieckich muzealnych portów z ponad 50 statkami
(w tym zabytkowym szkunerem, holownikami i barkami).
Freest (wioska rybacka)
LOKALIZACJA
Mała wioska rybacka Freest znajduje się w północno-wschodniej części Niemiec na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego,
tuż przy zatoce Achterwasser. Freest graniczy z miejscowościami Köselin na południu, Lubmin na zachodzie i rzeką Peene na
wschodzie. Niedaleko Freest znajduje się wyspa Uznam, którą można dostrzec z wioski podczas odpowiednich warunków
atmosferycznych.
WIDOKOWY CHARAKTER
Jako jedna z najstarszych wiosek rybackich w Niemczech Freest charakteryzuje się wyjątkową atmosferą. Wioska jest otoczona
lasami, malowniczymi łąkami, Morzem Bałtyckim i plażą. Freest posiada stosunkowo nową przystań i przeprojektowany port
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rybacki. Morska atmosfera, możliwość obserowania rybaków przy pracy, niezwykle cicha okolica i idylliczne krajobrazy zachęcają
turystów do odwiedzania tego niecodziennego miejsca.
ATRAKCJE
Szczególną atrakcją Freest jest przepiękny port i stara stocznia, gdzie obserwować można codzienny styl życia rybaków.
Obowiązkowym punktem zwiedzania tej małej wioski jest kupno świeżo złowionej ryby. Inną atrakcją jest lokalne muzeum, które
zostało otwarte w roku 1992. Muzeum posiada stałą wystawę poświęconą historii wioski i jej regionu. Najbardziej znanymi
eksponatami są niezwykłe rybackie dywany, które prezentują historię miejscowości za pomocą tradycyjnych lokalnych wzorów.
Co roku w sierpniu organizowany jest tutaj festiwal wędkarski, podczas którego można skosztować regionalnych potraw zwłaszcza świeżych ryb. Festiwal w przypadku Freest to także muzyka na żywo, targi oraz diabelski młyn.
Kąpieliska Cesarskie oraz Świnoujście
LOKALIZACJA
W północno-wschodniej części Niemiec, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, znajdują się trzy kurorty znane jako Kąpieliska
Cesarskie - Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. Zlokalizowane są one na wyspie Uznam w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, tuż
w pobliżu polskiej granicy, niedaleko słynnego, nadbałtyckiego miasta Świnoujście. Miejscowości Bansin i Świnoujście oddalone
są od siebie o zaledwie 10 km, a między nimi znajduje się Heringsdorf i Ahlbeck. Świnoujście to największe miasto na wyspie
Uznam, z populacją liczącą około 40 000 mieszkańców. Cała wyspa posiada stosunkowo łagodny klimat i jest jednym
z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Niemczech w ciągu roku. Uznam to bardzo popularna wyspa wśród turystów
poszukujących odpoczynku i relaksu.
WIDOKOWY CHARAKTER
Kąpieliska Cesarskie oraz Świnoujście rozciągają się wzdłuż pięknej plaży. Na niemieckich terytoriach wyspy Uznam promenada
biegnie wzdłuż wybrzeża aż na długości 8,5 km. W trzech niemieckich miejscowościach wchodzących w skład Kąpielisk
Cesarskich znajduje się wiele imponujących willi, a także budynki charakterystyczne dla architektury uzdrowiskowej. Z kolei na
obrzeżach dominują przepiękne lasy oraz parki. Mała wioska Bansin znajduje się bezpośrednio pomiędzy jeziorem Schloonsee
a Morzem Bałtyckim i graniczy z imponującym bukowym lasem. Z kolei Heringsdorf to największa miejscowość wśród cesarskich
uzdrowisk. Miasto to ma wiele unikalnych budynków o charakterze wilhelmińskim. Ponadto wyróżnia się najdłuższym
w Niemczech molo o długości 508 m. Natomiast w Ahlbeck znajduje się najstarsze tego typu molo w Niemczech, a także wiele
willi oraz małych domków rybackich z krytymi strzechą dachami. Ostatnim polecanym miastem wyspy Uznam jest polskie,
portowe miasto Świnoujście, posiadające nie tylko piękny przybrzeżny obszar, ale również wiele reliktów kultury pruskiej.
ATRAKCJE
W na terenie miejscowości wchodzących w skład Kąpielisk Cesarskich oraz w Świnoujściu znajduje się wiele zabytków i atrakcji.
Między innymi najdłuższa w Europie promenada, miejsca wyróżniające się unikalną architekturą uzdrowiskową oraz oczywiście
imponujące molo. Każdego roku w na terytoriach Kąpielisk Cesarskich organizowane są liczne wydarzenia kulturalne, takie jak
koncerty muzyczne w muszlach koncertowych czy występy kabaretowe i teatralne w namiocie teatralnym Chapeau Rouge.
Ponadto w Whitsun co roku odbywa się międzynarodowy festiwal kabaretowy. Dodatkową atrakcją znajdującą się w pobliżu
Heringsdorfu może być dla turystów stary dwór.
W Świnoujściu z kolei znajduje się wiele historycznych budynków, np. Fort Anioła, Fort Gerharda i Fort Wschodni. Szczególną
atrakcją jest najwyższa na Bałtyku latarnia morska o wysokości 64,8 m. Natomiast w dawnej siedzibie ratusza znajduje się
muzeum połowów dalekomorskich.
Woliński Park Narodowy
LOKALIZACJA
Woliński Park Narodowy położony jest w północno-zachodniej Polsce, u ujścia rzeki Odry. Znajduje się na wyspie Wolin i został
stworzony, aby chronić najcenniejszy obszar tej wyspy. Park obejmuje również archipelag wysp znajdujących się nad Morzem
Bałtyckim, przez co Woliński Park Narodowy uznawany jest za pierwszy park morski w Polsce.
WIDOKOWY CHARAKTER
Woliński Park Narodowy został założony w 1960 roku. Jego powierzchnia wynosi 10 937 ha. Park charakteryzuje duża
różnorodność przyrodnicza. Występują tu zarówno klify, jeziora polodowcowe (Warnowskie, Rabiąż, Czajdze, Domysłowskie),
sztuczne jeziora (Turkus i Stara Kredownia), rzadkie gatunki roślin, jak i urocze, piaszczyste plaże, bagniste wyspy i lasy dębowe,
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bukowe i sosnowe. Krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego stale ewoluuje z powodu erozji. Potencjalni turyści nie powinni
zwlekać z podjęciem decyzji o zwiedzaniu parku, ponieważ znajdujące się na jego terenie klify osuwają się o około 80 cm rocznie.
ATRAKCJE
Największą atrakcją i symbolem Wolińskiego Parku Narodowego jest orzeł bielik. Jednak na terenie parku spotkać można
również morświny i foki szare. Ze względu na położenie na głównej trasie migracji wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego na
terenie parku występuje prawie 230 gatunków ptaków. Do dyspozycji turystów jest wiele szlaków pieszych oraz edukacyjnych,
prowadzących przez wysokie klify, dzięki czemu możliwe jest podziwianie niezwykłych panoram z licznych punktów widokowych
i miejsc odpoczynkowych. Przykładowo malowniczą deltę rzeki Świny można podziwiać ze Wzgórza Zielonka. W pobliskim
Wolinie na przełomie lipca i sierpnia organizowany jest co roku Festiwal Słowian i Wikingów.
Stepnica
LOKALIZACJA
Stepnica to niewielkie miasto znajdujące się w powiecie goleniowskim, położone nad Zalewem Szczecińskim, w pobliżu Puszczy
Goleniowskiej i rezerwatu przyrody Olszanka. Na przeciwległym brzegu Odry znajduje się Puszcza Wkrzańska.
WIDOKOWY CHARAKTER
Stepnica znajduje się w północnej części Doliny Dolnej Odry w pobliżu granicy z Równiną Goleniowską. Miasto oraz port
zlokalizowane są w Zatoce Stepnickiej. Port morski w Stepnicy ma duże znaczenie lokalne, stanowi węzeł rybacki i żeglarski,
a także kluczową bazę handlową i przeładunkową. Na południe od miejscowości znajduje się rezerwat przyrody Olszanka
o powierzchni 1345.4 ha (jest to rezerwat leśny i torfowy).
ATRAKCJE
W Stepnicy znajduje się port morski oraz kąpielisko. Turyści mogą zatem skorzystać z atrakcji jaką jest pływanie łodzią po lagunie
bądź jeżeli preferują sporty wodne, mogą wybrać surfing. Dodatkowo przez Stepnicę przebiega międzynarodowa zielona trasa
rowerowa prowadząca wzdłuż Zalewu Szczecińskiego. Turyści odwiedzający Stepnicę często wybierają się na wycieczki łodziami
na pełne morze, dzięki czemu mają niezwykłą możliwość podziwiania lokalnych orłów w powietrzu. Często spotykanym ptakiem
w okolicy jest bielik. Możliwe jest także pływanie kajakiem bądź wykupienie specjalnego rejsu po Zatoce Szczecińskiej. Stepnica
słynie ponadto z wędkarstwa - co roku w lipcu odbywa się tu konkurs i festyn rybaków oraz rybołówstwa - Festiwal Stepnicki.
Szczecin
LOKALIZACJA
Miasto Szczecin położone jest u ujścia rzeki Odry i Zalewu Szczecińskiego, tuż w pobliżu Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy.
Jest największym miastem a zarazem stolicą województwa zachodniopomorskiego. Od południowego zachodu graniczy
z jeziorem Dąbie.
WIDOKOWY CHARAKTER
Szczecin to miasto liczące około 400 000 mieszkańców. Charakteryzuje się obfitością zieleni miejskiej: parków, alei i kwiecistych
rond. Ważną rolę w mieście odgrywa port, będący trzecim co do wielkości portem w Polsce. To ośrodek transportu
i rybołówstwa. Miasto częściowo położone jest na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego w lesie Puszczy Bukowej. Zalew
Szczeciński, nad którym zlokalizowane jest miasto zajmuje powierzchnię 687 km², położony jest na

terytorium zarówno

niemieckim, jak i polskim. Ze względu na umiejscowienie u ujścia rzeki Odry w pobliżu istnieje wiele zbiorników wodnych
obfitych w ryby, zarówno morskie, jak i słodkowodne.
ATRAKCJE
Szczecin warto zwiedzić przede wszystkim ze względu na liczne piękne, gotyckie oraz renesansowe budowle. Miasto skrywa
w sobie wiele niezwykłych historii. Znajdujące się w Szczecinie dobrze zachowane gotyckie zabytki stanowią część Europejskiego
Szlaku Gotyku Ceglanego. W mieście dostępnych jest także wiele centrów handlowych (np. Centrum czy Kaskada), muzeów,
teatrów oraz kin. Warto odwiedzić Szczeciński Bazar Smakoszy - wyjątkowy rynek, pełen smacznych potraw kuchni regionalnej,
ekologicznej żywności, różnorodnych win, piw, książek, kosmetyków i innych produktów. Turyści korzystający z uroków rynku
mogą w jego okolicach odpocząć, spróbować unikalnych dań kuchni morskiej, wypić dobrej jakości napoje i zrelaksować się we
wspaniałej atmosferze. Z kolei sam Zalew Szczeciński oferuje znakomite plaże, różnego rodzaju rejsy i szeroką gamę możliwości
uprawiania sportów wodnych. To także okolica sprzyjająca wędkowaniu.
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Dźwirzyno
LOKALIZACJA
Dźwirzyno to wieś położona na wybrzeżu Bałtyku w północno-zachodniej części Polski, nieopodal jeziora Resko Przymorskie, 12
km na zachód od Kołobrzegu i 98 km na północny-wschód od Szczecina. Dźwirzyno to miejscowość o uzdrowiskowym
charakterze. Jest najbardziej znana pod kątem leczenia chorób układu oddechowego oraz serca.
WIDOKOWY CHARAKTER
Dźwirzyno słynie nie tylko z czystej morskiej wody, ale także z pięknych i zapierających dech w piersiach plaż z drobnym, białym
piaskiem oraz powietrzem bogatym w jod. Warto wybrać się na długi spacer po wybrzeżu w Dźwirzynie, które pełne jest
malowniczych wydm. Na obrzeżach wsi z kolei znajdują się lasy, co zapewnia okolicy niezwykle spokojną i wypoczynkową aurę.
Również osoby z wędkarskim zamiłowaniem odnajdą tu swój azyl. Możliwe jest nie tylko wędkarstwo morskie, ale również ze
względu na bliskość jeziora Resko Przymorskie, także wędkarstwo słodkowodne. Jezioro połączone jest z miejscowością krótkim
i płytkim kanałem.
ATRAKCJE
Dźwirzyno to idealne miejsce dla osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. To doskonało okolica do organizacji
pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, wypraw wędkarskich lub żeglarskich, i to nie tylko latem. W regionie skorzystać
można z ponad 70 km ścieżek rowerowych i licznych ścieżek spacerowych (w tym przykładowo z „trasy zdrowia” znajdującej się
w nadmorskim lesie oraz 15 stacji fitness), stadniny koni, lotów paralotnią, bądź można uprawiać sporty wodne. Dźwirzyno to
również miejsce chętnie wybierane przez rodziny z dziećmi czy grupy przyjaciół. Zapewnia spokojny wypoczynek na łonie natury,
który sprzyja obserwowaniu ptaków czy wsłuchiwaniu się w leśne odgłosy.
Darłowo
LOKALIZACJA
Darłowo to nadmorskie miasto znajdujące w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim, nad brzegiem Morza
Bałtyckiego, w dolinie rzeki Wieprzy oraz Grabowej, na Wybrzeżu Koszalińskim.
WIDOKOWY CHARAKTER
W Darłowie znajduje się ok. 5 km szerokich, piaszczystych plaż, które co roku zwłaszcza w letnim sezonie przyciągają wielu
turystów. Specyficzny i wyjątkowy mikroklimat tego miejsca sprawia, że jest to idealny kierunek turystyczny dla osób
poszukujących spokojnego ośrodka uzdrowiskowego (dzięki bliskości Morza Bałtyckiego). Darłowo to wyjątkowy kurort także ze
względu na niewielką odległość miasta od dwóch malowniczych jezior: Kopań i Bukowo. Darłowo opisywane jest ponadto jako
pełne uroku, historii oraz oferujące turystom wiele atrakcji.
ATRAKCJE
Darłowo to miasto o długiej historii i tradycji rybackiej (tutejszy port założony został już w VIII wieku). Dla miłośników
wędkarstwa organizowane są tu wyprawy wędkarstwa morskiego. Darłowo jest uznawane za stolicę rybołówstwa w Polsce, ze
względu na obfite połowy dorsza. Z kolei pobliskie rzeki Wieprza i Grabowa pełne są pstrągów, łososi i lipieni. Popularną metodą
wędkarską w Darłowie jest także surfcasting (łowienie ryb morskich wprost z plaży).
Możliwe jest także skorzystanie z wycieczek wzdłuż drogi prowadzącej do portu w Darłowie statkami stylizowanymi na łodzie
Wikingów i starodawne galeony. Latem raz w tygodniu z Darłowa kursują także statki wycieczkowe na duńską wyspę Bornholm.
Ustka
LOKALIZACJA
Ustka to miasto znajdujące się w województwie pomorskim, w północnej części Polski, z populacją około 16 000 mieszkańców.
To urocze miasto portowe, uzdrowisko i nadmorski kurort położony na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do Morza
Bałtyckiego.
WIDOKOWY CHARAKTER
Ustka znajduje się w pobliżu Słowińskiego Parku Narodowego oraz tuż przy ujściu rzeki Słupi do morza. Posiada plażę miejską,
która podzielona jest na dwie części: zachodnią, docenianą przez turystów szukających ciszy i spokoju, oraz wschodnią, którą
wybierają osoby szukające typowych nadmorskich atrakcji, takich jak bulwary z licznymi restauracjami, barami i piękną
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promenadą. W Ustce znajdują się również znane na całym świecie ruchome wydmy. Odprężającym doświadczeniem może być
także wędrówka po okolicznych lasach, przepełnionych zapachem eterycznych sosnen.
ATRAKCJE
Na turystów odwiedzających Ustkę czeka wiele różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu - spacer nad brzegiem
morza, sporty wodne czy wycieczki rowerowe bądź piesze po wytyczonych szlakach turystycznych. Ustka to również port, który
powstał w XIX wieku na fundamentach falochronów z XVI wieku. Obecnie obsługuje on głównie łodzie rybackie, jachty i łodzie
turystyczne. W mieście znajduje się także słynna latarnia morska, wzniesiona w 1892 roku, której światło widoczne jest
z odległości 30 km. Latem istnieje możliwość zwiedzenia latarni od środka. W Ustce warto zobaczyć także spichlerze wykonane
z czerwonej cegły. To również miejsce atrakcyjne dla miłośników wędkarstwa. Możliwe jest wzięcie udziału w organizowanych
wyprawach na dorsza i innych wyprawach wędkarskich. Co więcej, to właśnie w tym mieście odbywa się największa
w województwie pomorskim aukcja rybna.
Gdańsk
LOKALIZACJA
Gdańsk to największe polskie miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Posiada ponad tysiącletnią historię i morską tradycję,
będąc jednocześnie stolicą województwa pomorskiego oraz regionu kaszubskiego. Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzy
obszar metropolitalny zwany Trójmiastem, który znajduje się na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej, tuż przy ujściu Wisły.
WIDOKOWY CHARAKTER
Gdańsk położony jest w regionie Żuław i Pojezierza Kaszubskiego, w bliskiej odległości od malowniczego Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Klimat w Gdańsku jest zarówno morski, jak i kontynentalny. Znajdują się tam rozległe, dziewicze, piaszczyste
plaże, liczne trasy rowerowe, zoo, piękny i kolorowy Park Oliwski, Wyspa Sobieszewska i rezerwat ptaków.
Gdańsk to miasto przesiąknięte historią i posiadające długą tradycję związaną z okrętownictwem. To prawdziwe miasto XXI
wieku, tętniące życiem, szybko się rozwijające i stawiające na nowoczesność, jednocześnie zachowujące swój historyczny urok
i magiczną atmosferę.
ATRAKCJE
Gdańsk to zapierające dech w piersiach, urocze i wyjątkowe miasto. Warto je odwiedzić o każdej porze roku ze względu na
architekturę, zabytki, historyczne budynki, liczne atrakcje, a także przyjaznych i gościnnych mieszkańców. Miasto zapewnia dużo
różnorodnych możliwości spędzenia wolnego czasu oraz wysokiej jakości, charakterystyczną dla regionu morską kuchnię.
W Gdańsku znajduje się wiele centrów handlowych i rynków, gdzie turyści mogą zakupić lokalne, charakterystyczne dla tego
miasta produkty, sławne na całym świecie (np. bursztyny).
Gdańsk będący stolicą województwa pomorskiego to również raj dla miłośników wędkarstwa. W okolicach miasta znajduje się
wiele zbiorników wodnych z różnorodnymi gatunkami ryb, których nie można znaleźć w innych częściach Polski (np. płoć, amur
biały, karp, wzdręga, leszcz, karaś pospolity, krąp, ukleja, szczupak, sum, okoń, sandacz itp.). W szczególności wody u ujścia Wisły
są pełne pstrąga i łososia. Możliwe są różne sposoby łowienia: łowienie z brzegu, łowienie z łodzi morskich, trałowanie, morski
spinning, wędkowanie z plaży morskiej. Skorzystać można także ze specjalnie organizowanych wypraw na wody głębinowe,
podczas których łowi się łososie, śledzie i dorsze.

Zapraszamy do udziału w projekcie podmioty branży turystycznej zainteresowane wykorzystaniem naszych koncepcji
do stworzenia przy naszej pomocy całkiem nowych propozycji dla swoich klientów.
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją I Przedsiębiorstwem Prywatnym” ul. Trębacka 4; 00-074 Warszawa,
tel.: 022 630 96 21, 22 630 98 01-03, e-mail: iped@kig.pl, www.iped.pl

