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Rejs statkiem, zwiedzanie latarni morskiej, spacer nad Motławą do 

słynnego Żurawia, odwiedziny u Neptuna czy odpoczynek na plaży  

– to tylko niektóre z atrakcji Gdańska. Znajdą tu coś dla siebie również 

miłośnicy muzeów, pięknej architektury i przyrody. Będąc w okolicy, 

warto zajrzeć też do pozostałych części Trójmiasta: Gdyni i Sopotu.

Województwo:   POMORSKIE
Powierzchnia:   ok. 260 km²
Mieszkańcy:   ok. 460 000

Do atrakcji  
DWORU ARTUSA  należy olbrzymi  piec z XVI wieku.

SS SOŁDEK  
(obecnie muzeum) 

to pierwszy statek 
w całości zbudowany 
w Polsce po II wojnie 

światowej.

Słynny astr
onom  

JAN HEWELIUSZ urodził s
ię 

i m
ieszkał w

 Gdańsku
.

Pradzieje Pomorza poznamy 
w MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM.

Spichlerze to dawne magazyny portowe.

Najcenniejszym dziełem w zbiorach 

MUZEUM NARODOWEGO jest Sąd 

Ostateczny Hansa Memlinga.

W CENTRUM HEWELIANUM  można odwiedzić  Laboratorium Pana Kleksa.

Statek-muzeum DAR POMORZA 

zaprasza na pokład!
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GDYNIA

SOPOT

STOCZNIA 
GDAŃSKA

Rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej 

spodoba się każdemu dziecku.
W OŚRODKU KULTURY MORSKIEJ można 

podziwiać m.in. łodzie z różnych 

zakątków świata.

FUN ARENA  

na Stadionie Energa Gdańsk  

oferuje mnóstwo atrakcji:  

gokarty, park trampolin,  

paintball, bilard i wiele innych!

MARTWA WISŁA

MA
RT

WA
 W
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ŁA

EduPark przy Gdańskim Parku 

Naukowo-Technologicznym 

pokazuje, że nauka może być 

dobrą zabawą!

BAZYLIKA MARIACKA jest największą 

w Europie świątynią wybudowaną z cegły.

W RATUSZU 

GŁÓWNEGO 

MIASTA mieści 

się Muzeum 

Historyczne 

Miasta Gdańska.

W GALERII 
STARYCH ZABAWEK 

znajdziemy 
eksponaty z lat 

1920—1989.

FONTANNA 

NEPTUNA jest 

symbolem 

Gdańska. 

TORT GDAŃSKI  

to lokalny przysmak. 

Najbardziej znanym 
gdańszczaninem  

jest były prezydent  
LECH WAŁĘSA.

WISŁA ŚMIAŁA

W latarni morskiej 

w Nowym Porcie 

godziny odmierza  

kula czasu.

Podczas spaceru po ulicy 
Bohaterów Monte Cassino, czyli 

słynnym „Monciaku”, uwagę 
przykuwa Krzywy Domek.

Sopockie MOLO ma około pół 

kilometra długości.

DOM ZDROJOWY proponuje 

relaks w spa.

Ze szczytu latarni morskiej można 

podziwiać panoramę miasta.Wystawa w EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI prezentuje ważny               okres w historii Polski. MORZE BAŁTYCKIE

WYSPA SPICHRZÓW

RZEKA MOTŁAWA

OŁOW
IANKA

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE gromadzi 

zabytki związane z żeglugą.

TEATR MINIATURA  

jest jednym z najstarszych 

teatrów lalkowych w Polsce.

W dawnej Wieży Więziennej 

mieści się MUZEUM BURSZTYNU.

Będąc w okolicy,  
warto zajrzeć do  

MUZEUM HYMNU NARODOWEGO 
w Będominie.

Złota Kamienica

W ZIELONEJ BRAMIE organizowane  
są wystawy, konferencje i pokazy.

Przy kościele św. Katarzyny 
znajduje się  

MUZEUM ZEGARÓW WIEŻOWYCH.

ŻURAW to
 zabytko

wy 

dźwig porto
wy, 

w któ
rym mieści się

 

oddział Narodowego 

Muzeum Morsk
iego. rezerwat przyrody  

PTASI RAJ
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Średniowieczny ZAMEK W SZTUMIE 
jest oddziałem Muzeum Zamkowego 

w Malborku.

RZEKA NOGAT

Miasto można podziwiać także od strony 

rzeki podczas REJSÓW SPACEROWYCH.
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Województwo:   POMORSKIE
Powierzchnia:   ok. 17 km²
Mieszkańcy:   ok. 39 000

Główną atrakcją miasta jest zamek krzyżacki – jedna 

z największych gotyckich fortec na świecie. Po zwiedzeniu go 

można wybrać się w rejs statkiem lub tramwajem wodnym, obejrzeć 

wyścigi smoczych łodzi na Nogacie, odwiedzić ruchome dinozaury 

albo poszaleć w parku linowym. A w dalszą drogę (np. Szlakiem 

Zamków Gotyckich) wyruszyć z zabytkowego dworca kolejowego.

Malbork znajduje się  
na SZLAKU ZAMKÓW GOTYCKICH, 

skupiającym 12 zamków 
Warmii, Mazur i Kaszub.

W starym RATUSZU odbywają się 
zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Według legendy podczas budowy 

BASZTY MAŚLANKOWEJ do zaprawy 

dodawano maślanki!

Wielbicielom fortyfikacji spodoba się 
TWIERDZA MALBORK.

Centrum Kultury i Edukacji  
SZKOŁA ŁACIŃSKA zaprasza na wiele 
ciekawych warsztatów dla dzieci, 
w tym wizytę w obserwatorium 
astronomicznym i planetarium.

W KOŚCIELE ŚW. JANA CHRZCICIELA znajduje się 

gotycka chrzcielnica z XIV wieku.

BRAMA GARNCARSKA została 

zbudowana w XIV wieku.

BRAMA MARIACKA (XV wiek)

WIEŻA CIŚNIEŃ 
powstała w 1905 

roku podczas 
zakładania miejskich 

wodociągów.

W zabytkowym SZPITALU JEROZOLIMSKIM 

mieści się dziś galeria sztuki.

MŁYN GÓRNY (zwany Piekarskim) 

został zbudowany ok. 1400 roku.

Na zwiedzanie ZAMKU KRZYŻACKIEGO 
trzeba przeznaczyć dużo czasu  

  — jest naprawdę ogromny!

W DINOPARKU można poznać różne 

okresy w dziejach Ziemi, wsiąść  

na ruchomego dinozaura, odwiedzić 

muzeum skamieniałości i kino 5D, 

a także powygłupiać się na placu 

zabaw i w pobliskim  
PARKU LINOWYM.

Budynek DWORCA PKP w Malborku jest nie 

tylko stacją kolejową, lecz także pięknym 

zabytkiem. Warto obejrzeć jego wnętrza, 

nawet jeśli podróżujemy samochodem.

Przed bramą wjazdową na Zamek Wysoki stoi 

POMNIK WIELKICH MISTRZÓW ZAKONU KRZYŻACKIEGO.

SKWER ESPERANTO poświęcony jest 

międzynarodowemu językowi 

stworzonemu przez Ludwika 

Zamenhofa. 
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W  stolicy Polski, jednej z najbardziej zielonych stolic Europy, 

można nie tylko bawić się, uczyć i zwiedzać, lecz także 

odpocząć w pięknych parkach. Na trasie spacerów lub przejażdżek 

rowerem miejskim warto umieścić zarówno muzea, jak i spokojne 

zakątki sprzyjające relaksowi na łonie natury. Nie można też 

odmówić sobie filiżanki najpyszniejszej gorącej czekolady w kraju!

Województwo:   MAZOWIECKIE
Powierzchnia:   ok. 517 km²
Mieszkańcy:   ok. 1 765 000

W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM odpoczniemy 

od zgiełku, zaczerpniemy świeżego powietrza, 

a może nawet spotkamy łosia.

ZŁOTA KACZKA i BAZYLISZEK  
to bohaterowie najpopularniejszych 

warszawskich legend. 

Ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
są doskonałym miejscem na relaks z książką.  

Symbolem Warszawy  
jest SYRENKA, której pomniki 
znajdziemy nad Wisłą oraz 

na staromiejskim rynku.

W jedenastu połączonych ze sobą kamienicach 

Rynku Starego Miasta mieści się MUZEUM WARSZAWY, 

w którym poznamy burzliwe dzieje miasta. 

Apartamenty ZAMKU KRÓLEWSKIEGO robią wrażenie na każdym turyście. 

Po przejściu przez szafę w MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK zachwycimy się eksponatami z różnych krajów i epok.

Przedstawienia 

w TEATRZE LALKA 

pokocha każde 

dziecko!

Panoramę miasta obejrzymy z trzydziestego piętra 
PAŁACU KULTURY I NAUKI.

Kto by nie chciał zobaczyć 
jaj i szkieletów dinozaurów 

w MUZEUM EWOLUCJI?

Przy BARBAKANIE można podziwiać i kupić prace miejscowych artystów.
Nadwiślańską 

przyrodę poznamy 
podczas rejsów 

tramwajem 
wodnym.

Na STADIONIE NARODOWYM odbywają się nie tylko mecze, lecz także koncerty, wystawy i targi książki.

Na drogę 
zawsze warto 
wziąć tabliczkę 

WEDLOWSKIEJ 
CZEKOLADY. 

POLE MOKOTOWSKIE  
to idealne miejsce  

na rodzinny spacer lub piknik. 

Nad placem Zamkowym 
góruje KOLUMNA ZYGMUNTA, 

a w okalających go 
malowniczych kamieniczkach 

zjemy pyszny obiad  
i kupimy pamiątki. 

Multimedialny  
PARK FONTANN  

najlepiej odwiedzić 
wieczorem.

Młodych naukowców pochłoną 

eksperymenty w CENTRUM 

NAUKI KOPERNIK i obserwacje 

nieba w planetarium.

Pomnik Mikołaja Kopernika 
stworzył słynny duński 

rzeźbiarz, Bertel Thorvaldsen.TEATR GULIWER 
zaprasza 

maluchy do krainy 
wyobraźni!

Spacer w ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH 
i wysłuchanie koncertu fortepianowego 

pod pomnikiem Fryderyka Chopina  
to punkt obowiązkowy każdej  

wycieczki do stolicy. 

W kawiarni na parterze dawnej 

kamienicy EMILA WEDLA napijemy 

się pysznej gorącej czekolady.

W nowoczesnym Muzeum POLIN poznamy historię, religię i kulturę polskich Żydów.

Po skwerze im. ks. Jana Twardowskiego przechadza się BOLESŁAW PRUS — pisarz i kronikarz Warszawy. 

Najlepsza na deser 

jest pyszna WUZETKA.

Do ulubionych miejsc w Warszawie 
najszybciej dojedziemy METREM.

Pierwszym samochodem produkowanym 
seryjnie w Polsce po II wojnie światowej 

była WARSZAWA! 

Tajemnice historii Ziemi 
poznamy w MUZEUM 

GEOLOGICZNYM.

Arcydzieła malarstwa polskiego 
i o wiele, wiele więcej można 

obejrzeć w MUZEUM NARODOWYM.

W pobliskim Czersku warto zwiedzić 
gotycki ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH.

Dzielnica Wilanów słynie z Muzeum Pałacu Króla Jana III, 
którego barokowe wnętrza, ogród oraz park zachwycają 

turystów z całego świata. 
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Zimą na narty, latem (i nie tylko) na wspaniałe górskie wyprawy, 

a przez cały rok do wyjątkowych muzeów – zawsze gotowe  

na przyjęcie turystów Zakopane zaprasza! Niepowtarzalny klimat, 

niezwykłe krajobrazy, jedyna w swoim rodzaju góralska architektura 

i przyjaźni ludzie stanowią o wyjątkowości tego miejsca, którego 

żaden włóczykij nie może pominąć!

Województwo:   MAŁOPOLSKIE
Powierzchnia:   ok. 84 km²
Mieszkańcy:   ok. 27 300

Na szczyt Kasprowego Wierchu 
zabierze nas KOLEJKA LINOWA.

Z górskich atrakcji nie trzeba 
rezygnować nawet latem  

— działa wtedy ZJEŻDŻALNIA 
GRAWITACYJNA.

Na Gubałówkę wjedziemy też KOLEJĄ LINOWO-TERENOWĄ, z której można podziwiać 
panoramę Tatr.

Wielbiciele 
słodyczy skuszą 
się na miodowe 

BOMBOLKI.

Rozbójnik JANOSIK 

to postać z polskich 

i słowackich legend 

tatrzańskich.

MOSKOLE — placki z gotowanych 

ziemniaków, podawane z masłem 

czosnkowym, bryndzą lub skwarkami  

— to podhalański przysmak.

Po szaleństwach na stoku warto 
się posilić pożywną KWAŚNICĄ. 

W stylowej  WILLI HARENDA mieści się 
Muzeum Jana Kasprowicza, które 
pielęgnuje pamięć o twórczości 

tego poety. 

W WILLI KOLIBA dowiemy się, 
czym charakteryzuje się styl 
zakopiański w architekturze 

i kto był jego twórcą. 

Teatr im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza zaprasza na przedstawienia.

Muzeum Karola 

Szymanowskiego 

gromadzi pamiątki 

po kompozytorze.
Elementem góralskiego stroju 

ludowego są wygodne KIERPCE  

— turyści chętnie przywożą je 

sobie jako pamiątkę. 

Niewielki drewniany KOŚCIÓŁ 
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

zachęca do chwili zadumy.

Zwiedzanie DOMU DO GÓRY NOGAMI zaczynamy od dachu.

W wystroju KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
znajdziemy elementy wzornictwa podhalańskiego.

Kąpiel w basenie z widokiem 
na góry? Tylko w zakopiańskim 

AQUA PARKU! 

Miłośnikom szaleństw 
na łyżwach 

przypadnie do gustu 
lodowisko TATRA ICE. Najwięcej turystów spotkamy  

na ulicy KRUPÓWKI —  to miejsce dla 
tych, którzy nie boją się tłumów! 

W CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ 
Tatrzańskiego Parku Narodowego 
sprawdzimy, jak to jest być kozicą!

Najlepszym prezentem 

z Zakopanego są 

aromatyczne OSCYPKI.

Na szczycie WIELKIEJ 
KROKWI każdy poczuje się 

jak skoczek narciarski 
tuż przed startem!

Nad miastem góruje ŚWINICA.

Historię, kulturę i przyrodę 
regionu poznamy w MUZEUM 

TATRZAŃSKIM.

W MUZEUM KORNELA 
MAKUSZYŃSKIEGO 

zobaczymy m.in. gipsowy 
odlew ręki pisarza.

W GÓRSKIM OGRODZIE 

BOTANICZNYM można 

zobaczyć wiele 

gatunków roślin 

tatrzańskich.
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O bezpieczeństwo 
turystów dbają ratownicy 

Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Największym jeziorem 

w Tatrach jest MORSKIE OKO.

Najpopularniejszy  

cel wycieczek górskich 

to GIEWONT.

Wielkim popularyzatorem Zakopanego 
i górskiej przyrody był TYTUS 

CHAŁUBIŃSKI, któremu poświęcono 
jeden z pomników w mieście.

Niezwykłe dzieła 

Władysława Hasiora 

obejrzymy w galerii 

jego imienia.

Zimą górskie tereny można 

przemierzać także na 

skuterach śnieżnych. 

Wyjątkową przyrodę gór 

chroni TATRZAŃSKI PARK 

NARODOWY.
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