
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
POLSKI PÓŁNOCNEJ 



Gdaosk
Gdaosk jest chętnie odwiedzany 
przez turystów nie tylko ze względu 
na swoje nadmorskie położenie, 
piękne plaże, zdrowy klimat
i pobliski kurort turystyczny
w Sopocie. Na uwagę zasługuje także 
zabytkowa Starówka z największą
na świecie murowaną świątynią 
gotycką. Obecny wygląd Gdaoska 
odzwierciedla skomplikowaną 
historię tego miasta. Na przestrzeni 
wieków wielokrotnie przechodziło 
ono z rąk do rąk, a gdaoski sierpieo 
1980 roku uznaje się za początek 
rozpadu powojennego porządku
w Europie.

https://www.staypoland.com/tours/gdansk/


Gdaosk
Gdaosk - stojący przy długim 
pobrzeżu nad Mołtawą 
średniowieczny Żuraw pełnił 
funkcje bramy miejskiej
i dźwigu portowego. Jego 
konstrukcja została 
wbudowana pomiędzy
dwie baszty. Wewnątrz 
mechanizmu znajdowały się 
bębny. Po zamontowanych
w nich stopniach chodzili 
robotnicy, uruchamiając
w ten sposób machinę.
Za pomocą dźwigu można 
było wynieśd ładunek
o ciężarze 2 ton na wysokośd 
27 m.



Gdaosk

Przed Dworem Artusa stoi  fontanna Neptuna - najstarszy świecki pomnik w Polsce.
Postad boga morza odlano w brązie w 1615 r., a fontannę uruchomiono 17 lat później.
Pod figurę przychodzili marynarze, aby podziękowad za szczęśliwy powrót do domu. 
Legenda mówi, że pewnego razu z trójzębu trysnęła gdaoska „złota” wódka. Jednak 
gdy karczmarze zaczęli w piwnicach gromadzid zapasy trunku, Neptun rozzłościł się 
i cofnął zaklęcie.  



Gdynia

Gdyoska torpedownia, a w zasadzie jej ruiny to powstały w czasie II wojny światowej 
niemiecki ośrodek badawczy. Torpedownia wybudowana została na kesonach 
zatopionych w odległości trzystu metrów od brzegu. Jednak nieremontowana
i niewykorzystywana po wojnie popadła w ruinę, a basen portu uległ zamuleniu.
Po wojnie zniszczono ostatni odcinek molo przy torpedowni, aby utrudnid dostęp
do budynku. 



Sopot

Molo w Sopocie
im. Jana Pawła II - najdłuższe 
molo nad Morzem Bałtyckim. 
Ma około pół kilometra 
długości - częśd spacerowa
ma 511,5 m, z czego 458 m 
wchodzi w głąb Zatoki 
Gdaoskiej.
Jest jedną z największych 
atrakcji miasta. W głowicy 
mola jest zlokalizowana 
przystao morska. 



Sopot

Sopot  posiada 
najbardziej znaną 
trójmiejską plażę.
Co roku przyjeżdżają 
do uzdrowiska 
tysiące ludzi 
pragnących relaksu 
na najwyższym 
poziomie.
Jest także plażą,
na którą najłatwiej 
trafid.  



Hel

7231.2 km 

Początek Polski to wyjątkowe 
miejsce, to początek 
helskiego cypla, miejsce gdzie 
kooczy się lub zaczyna ląd,
a wody zatoki mieszają się
z Bałtykiem.
Początek Polski to urokliwe 
miejsce, zadziwiające i inne 
niż wszystkie.



Kanał Elbląg-Ostróda

Arcydzieło XIX-wiecznej pruskiej myśli technicznej. 81-kilometrowy wymyślny 
system kanałów, składający się ze śluz i pochylni zabierze Was na 11-godzinny 
rejs, w czasie którego doświadczycie niezapomnianej przygody. Ciekawostką 
tego miejsca jest fakt, że na niektórych odcinkach żegluga odbywa się bez 
udziału wody, a statek napędzany jest przez specjalne podwozie poruszające 
się po 3-pasmowym torze. Wprost nie do uwierzenia.



Kołobrzeg

Ratusz  to zabytkowa budowla, 
powstała pomiędzy 1829 a 1832 
rokiem. Zastąpiła ona średniowieczny 
gmach, zniszczony przez Francuzów 
na początku wieku. Podczas budowy 
wykorzystano XV-wieczne 
podpiwniczenia. Dwukondygnacyjny 
budynek ma także dwa skrzydła, 
tworzące dziedziniec, gdzie do drugiej 
wojny światowej stał pomnik króla 
Fryderyka Wilhelma III. Budynek 
ratusza ma wieżę, na której 
umieszczono herby Polski
i Kołobrzegu.



Rozewie

Latarnia Morska Rozewie 
(powiat pucki).                            
Latarnia znajduje się 
pomiędzy Latarnią 
Morską Stilo, a Latarnią 
Morską Jastarnia.
Latarnia morska Rozewie 
ma największy zasięg 
nominalny ze wszystkich 
lataro polskiego 
wybrzeża .



Ustka

Twierdza Ustka. Na terenie 
Baterii Blüchera znajduje się dziś 
Park Spotkao z historią.
W dobrze zachowanych 
schronach dla załóg 
obsługujących armaty powstała 
podziemna galeria 
multimedialna, którą możemy 
zwiedzad samodzielnie
lub z audioprzewodnikiem. 
Pomieszczenia bunkrów stanowią 
dziś podziemne muzeum.



Świnoujście

Latarnia Morska Świnoujście
- najwyższa na polskim wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego, jedna z najwyższych lataro 
morskich na świecie. Wykonana z cegły, 
na jej szczyt prowadzi dokładnie 308 
schodów; położona jest w dzielnicy 
Warszów miasta Świnoujście 
(województwo zachodniopomorskie). 
Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią 
Morską Peenemünde w Niemczech 
(około 38 km na zachód), a Latarnią 
Morską Kikut (około 28 km na wschód).



Szczecin

Zamek Książąt 
Pomorskich - renesansowy 
zamek usytuowany
na Wzgórzu Zamkowym 
w Szczecinie, w sąsiedztwie 
Odry,  historyczna siedziba 
rodu Gryfitów, władców 
księstwa pomorskiego.



Sztutowo
Muzeum Stutthof
w Sztutowie

KL Stutthof był pierwszym
i najdłużej istniejącym 
niemieckim nazistowskim 
obozem koncentracyjnym 
istniejącym na terenach 
dzisiejszej Polski. W wyniku 
rozstrzelania, katorżniczej 
pracy, ekstremalnych 
warunków bytowych, 
chorób i podczas ewakuacji 
obozu, życie straciło
tu 65 tys. więźniów.



Warmia i Mazury
Leśne Arboretum Warmii i Mazur 
w Kudypach
Arboretum w podolsztyoskich 
Kudypach to jedyny ogród 
botaniczny w województwie 
warmiosko-mazurskim i całej 
północno-wschodniej Polsce.
Ma on formę rozległego parku 
leśnego o charakterze 
dydaktyczno-turystycznym. 
Arboretum powstało w 1989 r.
w szczególnym miejscu lasu,
które sześd lat wcześniej zostało 
doświadczone przez huragan. 
Chod ogród pięknie prezentuje się 
o każdej porze roku, największe 
wrażenie robi wiosną, kiedy bujna 
roślinnośd budzi się do życia, 
kwitnie i roztacza intensywne 
zapachy.



Mazury

Malownicza kraina 1000 
jezior jest ulubionym celem 
wypraw żeglarzy, wędkarzy, 
wielbicieli wycieczek pieszych 
i rowerowych oraz wszystkich 
tych, którzy cenią sobie 
spokój. O historycznej 
przeszłości tego regionu 
przypominają zamki w Reszlu, 
Nidzicy i Giżycku, barokowy 
kościół w Świętej Lipce oraz 
siedziba Hitlera z czasów
II wojny światowej, 
znajdująca się w lasach 
niedaleko Kętrzyna.



Wilczy Szaniec
Las Gierłoż jest pozostałością 
dawnej puszczy położonej między 
Kętrzynem, a jeziorem Mamry.
W lesie Gierłoż wybudowano
w czasie trwania II wojny światowej 
główną kwaterę Hitlera, kompleks 
około 80 budowli, w tym
7 schronów żelbetonowych
ze ścianami grubymi na 8 m
i stropami na 10 m oraz
40 schronów lekkich.
Pozostałe budowle, to baraki 
murowane i drewniane.
Kwaterę Wolfsschanze wybudowan
o na obszarze ok. 4 km2.



Szymbark
Szymbark jest kaszubską wsią położoną na 
obszarze najbardziej atrakcyjnej części 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dom 
do Góry Nogami - jego pomysłodawcą jest 
przedsiębiorca Daniel Czapiewski.
Dom do Góry Nogami jest naturalnych 
rozmiarów. Został postawiony na dachu. 
Do tego niepowtarzalnego domu wchodzi 
się przez szczytowe okno i cały czas 
porusza się po suficie. Wnętrze domu 
urządzone jest w stylu realnego socjalizmu. 
Dom do Góry Nogami jest symbolem 
czasów PRL-u, kiedy to zdaniem wielu osób 
praktycznie wszystko było postawione na 
głowie. Budowa tego domu trwała cztery 
lata, a jego koszt był kilkakrotnie większy 
niż budowa zwyczajnego domu o takiej 
samej wielkości.



Malbork
Zamek Krzyżacki w Malborku

Zakon Krzyżacki został założony 
około 1190 roku w Palestynie,
by krzewid wiarę chrześcijaoską 
wśród niewiernych. W XIV wieku 
Krzyżacy, zaproszeni przez księcia 
Konrada Mazowieckiego na ziemie 
polskie, podbili pogaoskie plemię 
Prusów i przenieśli swoją siedzibę
z Wenecji do Malborka. Śladem 
krzyżackiej przeszłości Malborka 
jest imponujący zamek z czerwonej 
cegły, zbudowany na brzegu Nogatu 
w 1274 roku. Stanowi on 
największą zachowaną fortecę 
gotycką w Europie.



Puszcza Białowieska

Prawdopodobnie jedyny taki las w Europie, zachowany całkowicie
w pierwotnym stanie. Znajdujący się w pobliżu granicy z Białorusią, obecnie 
stanowi obszar Białowieskiego Parku Narodowego ze ściśle chronioną florą 
i fauną oraz rezerwatem żubrów. Liczne cerkwie prawosławne i meczety 
tatarskie są wizytówką tego regionu.



Pojezierze Iławskie 

Pojezierze Iławskie charakteryzuje się różnorodnym krajobrazem.
Blisko 100 jezior, szeroka gama roślinności, różne gatunki zwierząt, gęste lasy,
wśród nich tereny dziewicze, wszystko to sprawia, że ta stosunkowo niewielka
kraina jest rajem dla turystów. Poza bogactwem naturalnym flory i fauny Pojezierze 
Iławskie oferuje liczne atrakcje i daje możliwośd wypoczynku na wiele sposobów. 
Świetnie oznaczone szlaki turystyczne, stadniny konne, trasy kajakowe i żeglarskie, 
piaszczyste plaże, a to wszystko na łonie natury.



W Polsce jest wiele ważnych, a także atrakcyjnych  
miejsc, które warto odwiedzid.

Ta krótka prezentacja może zachęci Was do wycieczek 
po naszym kraju. Mam nadzieję, że epidemia 
koronawirusa ustąpi i już niedługo będzie to możliwe. 

Dziękuję za uwagę!   

Pozdrawiam serdecznie!  

Barbara Magalska


