Coś dla fanów zieleni

Miłośników natury z pewnością ucieszy
fakt, że trasa przechodzi przez liczne parki
narodowe, dziewięć pięknych wysp (Dania), wyjątkowe, pradawne lasy bukowe
(Niemcy) i wspaniałe ruchome wydmy (Polska). Niezależnie więc od tego, czy wolisz

A route for everyone

The Copenhagen-Gdansk Eurovelo route is
the perfect choice of a cycle route for anyone, who is up for a recreational ride in beautiful surroundings. Due to almost no elevations, the route’s level is far from difﬁcult – it
can be safely chosen by seniors, families
with children or beginners. The entire route
boasts sandy beaches, beautiful nature and
fantastic tourist facilities, which allow you to
combine cycling with some rest for the whole
family. That’s a failproof recipe for a dream
trip for all those, who love their bike!
Did you know that the Polish section of the
Eurovelo 10 route partly overlaps with the

Jazda na rowerze tylko latem? Oczywiście,
że nie! I nie trzeba to tłumaczyć żadnemu pasjonacie dwóch kółek ;) Na trasę Eurovelo 10
Kopenhaga-Gdańsk zapraszamy o każdej
porze roku, gdzie zawsze czeka mnóstwo
atrakcji, dobrze przygotowane zaplecze turystyczne i prawdziwe, sportowe wyzwania.

Cities and towns
Why is it worth to choose EuroVelo 10
on the Copenhagen – Gdansk route?

Copenhagen-Gdansk?
Choose the route for the whole family

Cały rok na trasie!

All year round on tour!

Few elevations make the route easy and
pleasant, which is particularly appreciated
by families with children and seniors, but
also by all those, for whom cycling is a recreational activity. The all-year-round mild
weather also favours off-season trips. Choose to relax on two wheels!

The Polish route runs around charming
tourist towns, such as Kołobrzeg, Międzyzdroje or Ustka, as well as world-renowned
cities, such as Gdansk – with its stunning
Main and Old Town, and its rich history.
Let’s not forget about the German and Danish sections of the route, where attractions
like the Copenhagen Amber Museum or the
spectacular Oceanarium in Stralsund await
you. Combine sports with sightseeing!

Something for greenery fans

Nature lovers will be happy to know that
the route crosses numerous national parks,
nine beautiful islands (Denmark), unique
ancient beech forests (Germany) and amazing shifting dunes (Poland). Whether you
prefer to explore cities, or love forest trails
– you can’t get bored on this route!

Cycling only in
the summer? Of
course not! No two
-wheel enthusiast
needs an explanation for that ;) We
invite you at any time of the year on the Eurovelo 10 Copenhagen
-Gdansk route, where you can always expect plenty of attractions,
well-prepared tourist facilities and real sporting challenges.

We are ready. Are you?

The Eurovelo10 Copenhagen-Gdansk route is constantly being
modernized - yes, to make your trip even more pleasant. We
are waiting for you, your bike and your whole crew. Join us on
this exciting Baltic route and rest the way you want.
An active family vacation with sightseeing, beach-bumming and
discovering new ﬂavours? We say YES!

Rest in style

Read more www.eurovelo10.com

A huge advantage, if you choose the Copen-

And here you are!
Beaches, oh beaches!

Sandy beaches, beautiful bays and the sea
breeze – that is what awaits you along the entire Eurovelo10 Copenhagen-Gdansk route in
the summer. Combine your cycling trip with

Airplane, train, high-speed rail, ferry? You’ll
start your route with ease. Just take your bike,
pack the necessary and go on your maritime
adventure, full of spectacular routes! It’s good
to know that the entire section is being modernized on a regular basis – new resting

EuroVelo 10
Cycle Route

Trasa rowerowa
EuroVelo 10

Polska trasa obiega zarówno urokliwe miejscowości turystyczne, takie jak Kołobrzeg,
Międzyzdroje czy Ustka, jak i miasta o światowej sławie, takie jak Gdańsk - z zachwycającym Głównym Miastem i bogatą historią.
Nie możemy zapomnieć również o niemieckiej i duńskiej części trasy, gdzie czekają

Więcej informacji www.eurovelo10.com

Eurovelo surely needs no introduction
to any cyclist – thanks to this project and
the European Cyclists’ Federation, we can
beneﬁt from multiple cycle routes spread
throughout Europe. Did you know that ultimately they are to cover more than 70,000
kilometres?
Touring Europe on two wheels? This is it!

hagen-Gdansk route, is deﬁnitely the wide variety of accommodations: you’ll easily ﬁnd charming and affordable bed and breakfasts, as well as luxury hotels and apartments for rent. Enthusiasts
of good ﬂavours can expect great regional cuisine and excellent
alcohols, above all beer, which this whole region is famous for!

- poglądowa mapa (1:400 000 i 1:425 000) południowej części
szlaku rowerowego EuroVelo 10
- najważniejsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia po drodze
- mapy polskiego, niemieckiego i duńskiego fragmentu szlaku EuroVelo 10
- inspiracje do wyprawy rowerowej wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku
- monumentalne cuda natury i zachwycające obiekty architektoniczne na trasie!
- polecane przysmaki kuchni regionalnej trzech narodów bałtyckich!

Trasa dla każdego Niewielka ilość wzniesień sprawia, że trasa jest łatwa i przyjemna, co docenią szczególnie rodziny

Miasta i miasteczka

Trasa Eurovelo10 na odcinku Kopenhaga
-Gdańsk jest nieustająco modernizowana
- tak, aby Twój wyjazd był jeszcze przyjemniejszy. Czekamy na Ciebie, na Twój rower
i na całą Twoją paczkę. Dołącz do nas na
ekscytującej bałtyckiej trasie i wypoczywaj
tak, jak chcesz.
Wakacje z rodziną na sportowo, ze zwiedzaniem, plażowaniem i próbowaniem nowych smaków? Jesteśmy na TAK!

Grab your bike with Eurovelo
On route 10… conquer the Baltic Sea!

places, trails and signs are added constantly,
and make the road even more pleasant.

- Overview map (1:400 000 and 1:425 000) of the southern part
of the EuroVelo 10 bike trail
- Top attractions and places worth seeing along the trail
- Maps of the Polish, German and Danish part of the EuroVelo 10 trail
- Inspiration for a bike trip along the southern Baltic coast
- Monumental natural wonders and stunning architectural objects on the trail!
- Recommended regional cuisine delights of the three Baltic nations!

Dlaczego warto wybrać EuroVelo 10 na trasie Kopenhaga –
Gdańsk?

Piaszczyste plaże, piękne zatoki i morska
bryza - to Cię czeka na całej trasie Eurovelo10 Kopenhaga-Gdańsk w lecie. Połącz
jazdę z odpoczynkiem, wypróbuj nowe
sporty wodne i ciesz się radosnymi wakacjami z całą rodziną.

Jesteśmy gotowi. A Ty?

some rest, try out new water sports and enjoy
a merry vacation with your whole family.

Projekt ﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic)

Baltic Sea Cycle Route to
ekscytująca trasa rowerowa wokół Morza Bałtyckiego - pełna morskiej
bryzy, klifów, wydm i najpiękniejszych
miejscowości wybrzeża. Trasa
o łącznej długości ok. 8,5
tys. km przebiega przez
9 krajów i tak atrakcyjne
miejscowości, jak Ryga,
Petersburg, Tallinn, Helsinki, Sztokholm, Gdańsk
czy Kopenhaga. Wyrusz
w prawdziwą nadmorską
trasę rowerową i zdobądź
Morze Bałtyckie na swoich ukochanych dwóch
kółkach!

Plaże, och plaże!

Samolot, pociąg, szybka kolej, prom? Swoją trasę rozpoczniesz z łatwością. Po prostu
weź swój rower, spakuj niezbędne drobiazgi i ruszaj na morską przygodę pełną spektakularnych tras! Warto wiedzieć, że cały
odcinek jest na bieżąco modernizowany
- wciąż powstają nowe miejsca postojowe,
ścieżki i oznaczenia, które sprawiają, że
droga jest jeszcze przyjemniejsza.

Ogromną zaletą
wyboru trasy Kopenhaga-Gdańsk
jest z całą pewnością ogromna różnorodność noclegowa: bez trudu znajdziemy tu zarówno urocze i tanie pensjonaty,
jak i luksusowe hotele czy apartamenty do
wynajęcia. Na miłośników dobrych smaków
czeka natomiast świetna, regionalna kuchnia i doskonałe alkohole, przede wszystkim
piwo, z którego słynie cały ten obszar!

The Baltic Sea Cycle Route is an exciting
cycling route around the Baltic Sea - Full of
sea breeze, cliffs, dunes and the most beautiful coastal towns. This route, with a total
length of 8.500 km, runs through 9 countries and attractive cities like Riga, Petersburg, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Gdansk
or Copenhagen. Embark on a true seaside
cycling tour and conquer the Baltic Sea on
your beloved two wheels!

EuroVelo 13 route (the Iron Curtain Trail),
and with GreenVelo – the longest cycle route in Poland? It’s the highlights of three
trails combined on one route!

Co-ﬁnanced by the European Regional Development Fund - Interreg V-A Poland – Denmark
– Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) programme

Objazd Europy na dwóch kółkach? To jest to!
Poznaj Baltic Sea Cycle Route

Odpocznij
w dobrym
stylu

I już tu jesteś!

Discover the Baltic Sea Cycle Route

zwiedzać miasta,
czy kochasz leśne
ścieżki - na tej trasie nie będziesz
się nudzić!

Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
Brama Wyżynna
ul. Wały Jagiellonskie 2a
80-887 Gdańsk
fax: +48 58 732 70 49
www.prot.gda.pl

Żadnemu rowerzyście z pewnością nie trzeba przedstawiać
projektu Eurovelo - to dzięki niemu i Europejskiej Federacji Cyklistów możemy korzystać z licznych tras rowerowych rozsianych po całej Europie. Czy wiesz, że docelowo mają obejmować ponad 70 tysięcy kilometrów?

nas takie atrakcje, jak kopenhaskie Muzeum
Bursztynu czy spektakularny zamek Kronborg. Połącz sport ze zwiedzaniem!

ISBN 978-83-948167-3-5

Bierz rower za pas z EUROVELO
Na trasie 10… podbij Morze Bałtyckie!

Trasa Eurovelo Kopenhaga-Gdańsk to idealny wybór na trasę rowerową dla każdego,
kto ma ochotę na rekreacyjną przejażdżkę
w pięknym otoczeniu. Brak wzniesień powoduje, że poziom trasy nie należy do najtrudniejszych - bez obaw mogą ją wybrać
seniorzy, rodziny z dziećmi czy osoby początkujące. Cała trasa oferuje piaszczyste
plaże, piękną naturę i fantastyczne zaplecze turystyczne, które pozwala połączyć
jazdę z odpoczynkiem dla całej rodziny.
To gotowy przepis na wyjazd marzeń dla
wszystkich, którzy kochają rower!
Czy wiesz, że
polski
odcinek
trasy
Eurovelo 10 pokrywa
się
częściowo
z trasą EuroVelo
13 (Szlak Żelaznej Kurtyny)
i GreenVelo - największej
trasy
rowerowej w Polsce? To atrakcje
trzech szlaków
na jednej trasie!

z dziećmi i seniorzy oraz wszyscy, którzy na
rowerze jeżdżą rekreacyjnie. Łagodna pogoda cały rok sprzyja również wycieczkom
poza sezonem. Wybierz relaks na dwóch
kółkach!

Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1
83-300 Kartuzy
tel. 502 052 556
e-mail: artur.sikorski@op.pl
www.ekokapio.pl
wydawnictwo-eko-kapio

Kopenhaga-Gdańsk?
Wybierz odcinek dla całej rodziny

Gdańsk – Copenhagen

Gdańsk – Copenhagen

POMORSKIE
MALBORK – ZAMEK KRZYŻACKI –

olbrzymi gotycki zamek w Malborku - jeden
z najcenniejszych zabytków architektury
w Polsce, w 1997 r. Wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Jest największym ceglanym zamkiem na
świecie i monumentalnym pomnikiem niegdysiejszej potegi Państwa Zakonu Krzyżackiego.

TRÓJMIASTO – to niepowtarzalne miej-

sce na mapie Polski i Pomorza. Skupia
w sobie trzy odmienne organizmy miejskie
położone nad Zatoka Gdańską i odcięte od
reszty świata przez polodowcowe wzgórza morenowe. Tysiącletni Gdańsk, będący architektoniczną i kulturalną perełką
Gdańsk jest zarazem stolicą województwa
pomorskiego. Tuż obok znajduje się Sopot
– słynne uzdrowisko i wysublimowany kurort. Modernistyczna i nowoczesna Gdynia
– chluba II Rzeczypospolitej łączy się ze
swoimi sąsiadami i wspólnie z nimi tworzy jeden wielki, tętniący życiem organizm
miejski. Trzy miasta są połączone Szybka
Koleją Miejską oraz Pomorską Koleją Metropolitalną. Trójmiasto oferuje połączone
pakiety rozrywkowe i kulturalne oraz okazje
zakupowe i całą gamę innych atrakcji.

przyciąga wielką liczbę turystów, mogących
cieszyć się niezwykłą magią tego miejsca.

LIKIER GOLDWASSER - Pomorskie

słynie z mocnych napojów alkoholowych,
a na szczególną uwagę zasługuje słynna
„wódka gdańska” - likier Goldwasser, którego historia sięga XVI wieku. To jeden z najstarszych likierów znanych na całym świecie.
Tym, co czyni go wyjątkowym, są pływające
w nim drobinki prawdziwego złota, które, jak
się uważa, mają moc leczniczą. Kolejnym
likierem godnym
polecenia jest jałowcowy likier Machandel, produkowany według starej
holenderskiej receptury. Zamknięty w oryginalnej
butelce przypominającej
beczkę,
tradycyjnie smak
swój zawdzięcza
wędzonej śliwce
z Żuław Wiślanych.

KLIF W ORŁOWIE - Piękno tego miej-

sca zauważono co najmniej dwieście lat
temu w pierwszych przewodnikach po
regionie, które porównały je ze słynnymi
klifami Rugii, a nawet południowymi brzegami Anglii. W tych czasach w dzisiejszym
Orłowie istniała karczma należąca do niejakiego Adlera, który swoją gospodę nazwał
„Adlerhorst”, czyli po polsku „gniazdo orła”.
Nazwa ta w zmienionej formie przeniosła
się później na dzielnicę powstającej Gdyni
– Orłowo.

oraz chłodniejszemu klimatowi występującemu na Kaszubach, na które największy wpływ
ma sąsiedztwo Morza Bałtyckiego. Najcenniejsze są truskawki z gospodarstw położonych na słonecznych zboczach morenowych
wzgórz Pojezierza Kaszubskiego.

REZERWAT „BEKA” - to unikalne miej-

sce znajduje się u ujścia rzeki Redy do
Zatoki Puckiej. Znajdują się tam m. in. podmokłe łąki haloﬁlne, łąki przybrzeżne, turzycowe i szuwarowe bagna oraz mokradła,
a także formacje wydmowe.
Ten ptasi rezerwat chroni miejsca gniazdowania chronionych mew siewek, a także
rzadkie okazy storczyków.

rakterystycznych cech krajobrazu turystycznego województwa pomorskiego. Wspaniałe budowle, górujące nad lasami iwydmami,
idealnie pasują do nadmorskiego pejzażu.
Oprócz spełniania funkcji nawigacyjnych, są
popularną atrakcją
turystyczną,
dlatego na Pomorzu powstał szlak
kulturowy Latarni
Morskich. Cieszą
się one również
dużą popularnością jako doskonałe i atrakcyjne
punkty widokowe,
z których można
podziwiać piękną
i rozległą panoramę Pomorza.

KRAINA W KRATĘ – to obszar, w którym

PUCK I ZATOKA PUCKA - w starym,
średniowiecznym Pucku istniał port rybacki
i handlowy. Przez długi czas był on ważnym
ośrodkiem morskim I Rzeczypospolitej.
Dziś to niewielkie miasteczko jest jedną
z największych atrakcji turystycznych na
Północnych Kaszubach.
Idealna lokalizacja i bogata historia sprzyjają rozwojowi turystycznemu miasta. Zatoka
Pucka oferuje wiele możliwości uprawiania
sportów wodnych - żeglarstwa, windsurﬁngu, czy kitesurﬁngu oraz dobrze rozwiniętą
infrastrukturę, taką jak baza windsurﬁngowa i port żeglarski.

zachowało się sporo budynków o konstrukcji szkieletowej, nadającej budynkom charakterystyczny kraciasty wygląd. Za stolicę
Krainy w Kratę uważa się Swołowo, wieś
pod Słupskiem, z około siedemdziesięcioma budynkami zbudowanymi w tym tradycyjnym tutaj stylu. W jednym z zabytkowych
domków w Swołowie mieści się Zagroda Albrechta - oddział Muzeum Pomorza Środkowego. Na całym terenie Krainy w Kratę znajdują się tablice informacyjne, umożliwiające
poznawanie historii poszczególnych miejsc.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
W DARŁOWIE - został wzniesiony przez

księcia pomorskiego Bogusława V z rodu
Gryﬁtów. Jest to również siedziba ich wnuka
- księcia Eryka Pomorskiego (1382-1459) najbardziej wyrazistego ze wszystkich Gryﬁtów, zwanego „Cesarzem Północy i ostatnim Wikingiem Bałtyku”, który w wieku 7 lat
stał się król Norwegii, a w wieku 14 lat także
Danii, Szwecji i absolutnym monarchą całej
Unii kalmarskiej.
Jego
sarkofag
zobaczyć możemy na werandzie
kościoła Mariackiego w Darłowie.
Obecnie w zamku
znajduje się muzeum z cennymi eksponatami
średniowiecznej
sztuki
sakralnej
i zabytków związanych z kulturą
pomorską.

TRUSKAWKA
KASZUBSKA
–
KASZËBSKÔ MALËNA - Soczysta, bardzo czerwona i niezbyt słodka, po prostu jedyna w swoim rodzaju - kaszubska truskawka
jest jednym z największych “owocowych skarbów” Pomorza. Można ją jeść na wiele różnych sposobów. Działa zarówno w klasycznej
formie, tj. z cukrem i śmietaną, jak i w bardziej
wyraﬁnowanych wersjach jako uzupełnienie
dań mięsnych i rybnych, musu na ostro lub w
różnych sałatkach i deserach. Jest zdecydowanie słodsza i bardziej aromatyczna niż te
owoce z innych części kraju. Jednocześnie
mniejsza, z jasnoczerwoną skórkę smakuje
trochę jak poziomka. Wszystko dzięki odpowiedniej dla niej glebie i ukształtowaniu terenu

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY - Słowiński Park Narodowy to niesamowite miejsce, w którym zobaczą Państwo nadmorski las, duże przybrzeżne jeziora Łebsko i
Gardno, rozległe bagna i torfowiska, „świętą
górę Słowińców” - Rowokół, latarnię morską
w Czołpinie, zabytkową wioskę ze skansenem w Klukach, dawny niemiecki poligon
rakietowy, a przede wszystkim „pustynię
Pomorską” - ruchome wydmy. Obszar SPN
wpisany został na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.

SZLAK LATARNI MORSKICH – budynki

latarni morskich należą do najbardziej cha-

związane z pobliskim Słupskiem. Od zarania obu osad istniała początkowo zależność
mieszkańców Ustki od władz regionu zlokalizowanych w Słupsku. Obecnie więzi administracyjne nie są tak bardzo widoczne, istnieją
za to silne powiązania społeczne, kulturalne
i gospodarcze. Ustka to także uzdrowisko,
w którym leczone są choroby reumatologiczne i kardiologiczne, różnego rodzaju urazy,
choroby dróg oddechowych i układu nerwowego. Sprzyja temu specyﬁczny miejscowy
mikroklimat, źródła solne i lecznicze błota,
które można znaleźć w okolicy. Koniecznie
odwiedzić trzeba tu ustecką
latarnię
morską, zrewitalizowane domy
byłej
osady
rybackiej, czy
też zlokalizowaną u nasady
wschodniego
falochronu ustecką Syrenkę
tęsknie spoglądającą w stronę
morza.

towywania przetworów na zimę, w tym do
marynowania ogórków, które dzięki solankom posiadają niepowtarzalny smak. Tradycja ta jest podtrzymywana do dziś.

dziś zobaczyć, urodziła się już w zagrodzie.
Oprócz żubrów są też dziki, sarny i jelenie.
Atrakcyjność tego miejsca podnoszą specjalne pomosty widokowe.

ŚLEDZIK KOŁOBRZESKI - to tradycyjny produkt wpisany na listę Ministerstwa
Rolnictwa jako produkt lokalny województwa zachodniopomorskiego. Jego głównym
składnikiem jest oczywiście śledź bałtycki. Ze względu na swoją obecność w tutejszych wodach ryba ta na stałe wpisała
się w charakter miasta, które od zarania
dziejów znane było z połowów i handlu śledziem. Stale obecny w miejscowej kuchni
zyskał na sławie od czasów rozpoczęcia
przetwarzania śledzia na szerszą skalę.
Czerpiąc inspirację z przedwojennych receptur oraz przepisów opracowanych przez
przetwórnie „Barka” i „Bałtyk”, wielu mieszkańców Kołobrzegu samodzielnie marynuje
kołobrzeskie śledziki.

MIĘDZYZDROJE – o atrakcyjności tego

KOŁOBRZEG - największy nadmorski

kurort w Polsce, słynący przede wszystkim
ze źródeł błota i solanki. Jest jednym z najszybciej rozwijających się miast Pomorza
Zachodniego oraz centrum SPA przyciągającym wielu turystów, którzy chętnie korzystają
z obecności wód leczniczych i źródeł błota.
Co ciekawe, Kołobrzeg może jednocześnie
przyjmować aż 7 tysięcy kąpiących się osób.
Wielu turystów odwiedza tutejszą monumentalną latarnię morską, spaceruje po molo
i nadmorskiej promenadzie. Jedną z atrakcji
Kołobrzegu jest Muzeum Broni Polskiej.

USTKA - Ustka to miasto nierozerwalnie

GDAŃSK – GŁÓWNE MIASTO - jest
to najbardziej reprezentacyjna część Gdańska. Cały ten obszar, wielki i bezcenny
kompleks architektoniczny został zrekonstruowany po doszczętnym zniszczeniu
pod koniec II wojny światowej. Jest ono
niezaprzeczalnym dowodem na minioną
złota erę Gdańska jako najbogatszego miasta Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku,
ogromnego handlowego, naukowego i kulturalnego centrum współczesnej Europy.
udowadnia minioną złotą erę Gdańska jako
najbogatszego miasta Rzeczypospolitej
O bogactwie kulturowym starego Gdańska
świadczą wybitne dzieła architektury, takie
jak m.in. ratusz, Kościół Mariacki, Dwór Artusa i Złota Brama. Obecnie Główne Miasto

POMORSKIE REGION

POMORZE ZACHODNIE

obszar obejmujący wody przybrzeżne Bałtyku, archipelag wysp na Zalewie Szczecińskim, regresywną deltę Świny, część
Zalewu Szczecińskiego oraz liczne klify
i wzgórza morenowe. Turystów na pewno
zainteresuje Zagroda pokazowa żubrów
oraz obiekty edukacyjne i muzealne. Czerwony szlak turystyczny prowadzi wzdłuż
wybrzeża przez punkt widokowy na Górze
Kawczej, piaszczyste plaże aż do latarni
morskiej Kikut i jeziora Koprowo. Niebieski
szlak wiedzie wzdłuż wód Zalewu Szczecińskiego przez bunkry broni V3, słynne Jezioro Turkusowe i wybrzeże klifowe.

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW 1,5 km od centrum Międzyzdrojów znajduje się zagroda pokazowa żubrów. Zajmuje
ona powierzchnię 28 ha. Pierwsze żubry
sprowadzono tu w 1976 r. z Białowieży.
Większość zwierząt, które możemy tam

The Malbork Castle - one of the most valuable monuments of architecture in Poland,
in 1997 entered on UNESCO world cultural
heritage list. It is the biggest made of bricks
castle in the World and a monumental remains of former power and majesty of the
Teutonic Order country.

tion is “the vodka of Gdańsk” – Goldwasser
liqueur, whose history dates back to the
16th century. It is one of the oldest liqueurs
known anywhere in the world. What makes it special is the specks of genuine gold
that ﬂoat in it, which are believed to have
healing power. Another liqueur worth recommending is juniper liqueur Machandel,
manufactured according to an old Dutch recipe. Locked in an original bottle resembling
a barrel, it is traditionally relished with the
smoked plum of Żuławy.

THE “BEKA” RESERVE - This is a bird
reserve on Puck Bay, near the mouth of
the Reda River. It contains boggy halophilic meadows, littoral meadows, sedge and
rush swamps and marshes, as well as dune
formations.
This reserve is home to rare orchids and
the nesting sites of protected plovers, which
include the dunlin.

ŚWINOUJŚCIE – jedyne w Polsce mia-

sto położone na 44 wyspach (3 zamieszkałe). Wyspy Wolin i Uznam połączone są
przeprawą promową. Miasto zlokalizowane
przy ujściu Świny do Morza Bałtyckiego jest
ważnym węzłem komunikacyjnym i znanym
uzdrowiskiem, którego zalety dostrzegane
są już od setek lat. Szeroko znane są tutejsze – jedne z najszerszych nad Bałtykiem –
plaże, czy najwyższa na polskim wybrzeżu
latarnia morska. Charakterystycznym miejscem Świnoujścia jest też „wiatrak” czyli
znak nawigacyjny – Stawa Młyny. Warty
odwiedzenia jest też kompleks tutejszej
Twierdzy Morskiej.
Serce miasta bije na wyspie Uznam, które
niebawem połączone zostanie z reszta kraju podwodnym tunelem.

WOLIŃSKI PARK NARODOWY - to

KOŁOBRZESKI OGÓREK - to tradycyjny produkt wpisany na listę Ministerstwa
Rolnictwa jako produkt lokalny województwa zachodniopomorskiego. O wspaniałych
małosolnych i marynowanych ogórkach
przygotowywanych na bazie solanki kołobrzeskiej mówiono od dawna. Słone źródła
znane i wykorzystywane przez miejscowych
od najdawniejszych czasów zapewniające
pierwotnie poszukiwaną krystaliczną sól,
a później leczące różne ludzkie dolegliwości rozsławiły Kołobrzeg. Powojenni osadnicy wykorzystywali „dobra natury, używając
solanki jako gotowej zaprawy do przygo-

nadmorskiego kurortu decyduje jego położenie u wrót Wolińskiego Parku Narodowego nad pięknymi bałtyckimi plażami. Miasto
znane jest ponadto z organizowanego tutaj
Festiwalu Gwiazd. W 2004 zbudowano tutaj
prawie 400 metrowe molo.

THE CASTLE OF THE TEUTONIC
ORDER KNIGHTS IN MALBORK -

WEST POMERANIAN REGION

SZLAK LATARNI MORSKICH - Szlak Latarni Morskich łączy 17 latarni morskich
polskiego wybrzeża Bałtyku (7 na Pomorzu
Zachodnim: Świnoujście, Kikut, Niechorze,
Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, Jarosławiec).
Przybliżona długość szlaku biegnącego
przez
dwa
nadmorskie
regiony wynosi 669 kilometrów. Niektóre latarnie
znajdują się
w
najpiękniejszych
nadmorskich
kurortach.
Od
kilkudziesięciu
lat
pełniły
one głównie
funkcje nawigacyjne,
obecnie są
świetnymi
atrakcjami
turystycznymi, służą
również jako
punkty
obserwacyjne.

TRICITY - Tricity is a special complex of
three different urban bodies connected due
to their unique location on Gdańsk Bay (Zatoka Gdańska) and divided from the rest of
the World by post-glacial moraines. Gdańsk
is a thousand years old, is the capital of the
Pomeranian Voivodeship with high architectural and cultural values, and is joined onto
Sopot, the most famous health resort and
spa, which is located next to Gdynia, a modernistic, cutting-edge city. The three cities
are connected by a fast railway line, offering
combined leisure and cultural packages and
shopping bargains. It is well connected to
land, air and sea transport and affords lots
of attractions and a unique climate.

PUCK AND THE PUCK BAY - In the
THE ORŁOWO CLIFF - The beauty of

this place was noticed at least two hundred
years ago in the ﬁrst guidebooks on the region which compared it to the famous cliffs
of Rugen and even the southern shores of
England. In these times there was an inn
at today’s Orłowo belonging to an Adler
whose name means „eagle”. He called his
inn „Adlerhorst”, i.e. „the eagle’s nest”, this
gave the name to the district of Gdynia, Orłowo (Orzel meaning an eagle in Polish).

old Puck, as early as in the primeval Puck,
in the early Middle Ages, there was a ﬁshing
and trading harbour. For long ages it was an
important maritime centre of the 1st Republic of Poland. Today, this little town is one
of the biggest tourist attractions in Northern
Kashubia.
An ideal location and a rich history promote
the development of Puck as a touristically
-important town of Pomerania. The Bay of
Puck offers various water sports - sailing,
windsurﬁng, kitesurﬁng, and a well-developed infrastructure, like a windsurﬁng base
and a sailing harbour, increase Puck’s popularity among the enthusiasts of these sports.

From the 19th century, they are an inseparable element of the seaside landscape and
have permanently registered in the cultural heritage
of Pomerania.
Tourists also
enjoy
great
popularity
as excellent
viewpoints,
from
which
you can admire the beautiful
and
extensive
Pomeranian
panorama.

POMERANIAN DUKES CASTLE IN
DARŁOWO – the castle had been erected
by Boguslaw V, Duke of Pomerania (Grifﬁn). This is also the seat of their grandson
– duke Eric of Pomerania (1382-1459) –
the most colourful of all Grifﬁns, called the
“Emperor of the North and the last Viking of
the Baltic”, who at the age of 7 became the
king of Norway and at the age of 14 also
of Denmark, Sweden and the absolute monarch of the entire Kalmar Union. Nowadays
his sarcophagus rests in the porch of St.
Mary’s Church in Darłowo. Today, the castle
is home to a Museum with valuable exhibits
of mediaeval sacral art and of historic monuments connected with Pomeranian culture.

West Pomeranian Region. Baltic herring is
the main ingredient for the preparation of
the Kołobrzeg herring. Due to its presence,
this ﬁsh has permanently entered the tables
of the inhabitants of Kołobrzeg, the city has
always been famous for catching and trading herring. Herring has always been part
of the cuisine of the local population, they
had however gained a new taste after the
launch of the processing of them on a larger
scale. Drawing inspiration from the pre-war
regulations and recipes developed by the
„Barka” and „Bałtyk” plants, many inhabitants of Kołobrzeg marinated their herring
by themselves.

MIĘDZYZDROJE - the attractiveness

of this seaside resort is determined by its
location at the gate of the Wolin National
Park on beautiful Baltic coastline. The city
is also known for yearly organized here the
Stars Festival. In 2004 a 400 metres long
pier was built to make Międzyzdroje even
more attractive.

THE CHECKERED-HOUSE LAND -

The Checkered-House Land is the area of
timber-framed architecture, featuring beams pitched black and whitened spaces of
ﬁllings, giving the buildings a characteristic
checkered look. The capital of the Checkered-House Land is considered to be Swołowo, a village near Słupsk, with about seventy buildings constructed in the traditional
style. One of the historic cottages of Swołowo houses a branch of the Museum of
Central Pomerania, which has organisational and scientiﬁc patronage over the Land.
Its entire area features information boards,
allowing not only the precise identiﬁcation
of the towns which feature the tokens of the
Land’s architectural traditions, but also the
learning of the history of individual sites.

majority of animals which we can ﬁnd there today were born in the enclosure. Apart
from bison, there are also boars, roe deer
and deer. Viewing bridges located here
make the admiring of wild nature particularly interesting.

KOŁOBRZEG - it is the biggest seaside

resort in Poland famous in particular for its
mud and brine sources. Kołobrzeg is one
of the fastest developing towns of West
Pomerania, a SPA centre attracting many
tourists. Today bathers are willing to beneﬁt from the presence of healing waters and
mud sources. What is interesting, it can receive as many as 7 thousand bathers at the
same time. In Kołobrzeg, numerous tourists
visit the lighthouse, go for a walk on the pier
as well as seaside boardwalk. The Museum
of Polish Arms constitutes one of the attractions of the town of Kołobrzeg.

WOLIN NATIONAL PARK - it is area
which includes coastal waters of the Baltic,
an archipelago of islands, regressive delta
of the Świna River, part of Szczecin lagoon
as well as numerous cliffs and moraine hills.
Tourists will for sure get interested by the Bison Showcase Enclosure as well as Educational and Museum Centres. These places
are perfect to get in touch with nature. Red
trail is a path leading along the coast through the viewing point on Kawcza Mountain,
sandy beaches up to Kikut lighthouse and
Koprowo Lake. Blue trail passes along the
waters of the lagoon through V3 weapons
ﬁeld, Turquoise Lake and the cliff shore.

ŚWINOUJŚCIE - The only town in Po-

land located on islands – as many as 44.
There are ferries between the biggest of
them Uznam and Wolin, as the ﬁrst island
does not have any bridge. One of the widest
beaches of the Polish seaside is located in
this important SPA centre. Don’t forget to
visit the complex of Świnoujście fortress:
Gerhard’s Fort from the Museum of Coastal
Defence, Angel’s Fort and Western Fort
from the Museum of Świnoujście Fortress
History and Underground Town on Wolin
Island. Those interested in traveling further
can take a ferry to Sweden from the Świnoujście seaport.

KASHUBIAN STRAWBERRY - Juicy,
THE MAIN TOWN OF GDANSK - The

Main Town is the most representative part
of Gdańsk. Reconstructed after it was demolished during WWII, this precious architectonical complex proves the past golden
era of Gdańsk as the wealthiest city in the
Republic of Poland in the 16th and 17th
Centuries, a huge commercial, scientiﬁc
and cultural centre of contemporary Europe.
The wealth of the old Gdańsk is proven by
outstanding pieces of architecture such as
the City Hall, St. Mary’s Church, the Arthus
Court and the Golden Gate. Today the inner
city attracts large number of tourists who
want to enjoy the magic of this city.

GOLDWASER LIQUEUR - Pomorskie
is famous for its strong alcoholic beverages. The one that deserves special atten-

very red, and not too sweet, simply the only
one of its kind – the Kashubian strawberry is
one of the greatest fruit treasures of Pomorskie. It can be eaten in a number of different
ways. It works both in a classic form, i.e.
with sugar and cream, as well as in more reﬁned versions as a complement to meat and
ﬁsh dishes, spicy mousse, or in a variety of
salads and desserts. Kashubian strawberry
deserves a separate chapter. It is deﬁnitely
sweeter and more aromatic than fruit from
other parts of the country. It is at the same
time smaller, has light red skin and tastes
a bit like wild strawberry. Everything thanks
to different soil and land form and cooler
climate found in Kashubia, which is mostly
inﬂuenced by the vicinity of the Baltic Sea.
Strawberries from farms located on the sunny slopes of morainal hills of the Kashubian
Landscape are the most valuable ones.

THE SŁOWIŃSKI NATIONAL PARK The Słowiński National Park is a place where
you will see the seaside forest, large coastal
lakes, marshes and peat bogs, a holy mountain, a lighthouse, a historic village, a German rocket-testing ground, and primarily “the
Pomeranian desert” – the shifting dunes.

LIGHTHOUSE TRAIL - Lighthouses

belong to the most characteristic features
of the Pomorskie Voivodeship. The magniﬁcent buildings, towering over forests and
dunes, perfectly ﬁt into the seaside landscape. In addition to being a navigational function, they are a popular tourist attraction,
which is why a cultural trail of Lighthouse
Lighthouse was created in Pomerania.
Lighthouses, due to their speciﬁcity, are
in themselves a unique tourist attraction.

USTKA - Ustka is a place that has been
inseparably connected with the nearby
Słupsk. From the beginning of both the
settlements, and, with time, towns, there
has been a close bond between them, intermittently being a simple dependence of
the Ustka residents on the Słupsk authorities. Ustka is also a health resort where
rheumathological and cardiological illnesses, traumas, airways and nervous-system
conditions aretreated. It is facilitated by the
local microclimate, salt springs and healing
muds that can be found in the area. On the
eastern breakwater you should also deﬁnitely visit the Ustka Mermaid, who is looking
into the sea with longing in her eyes.

KOŁOBRZEG’S CUCUMBER - it is a

traditional product entered into the list of the
Minister of Agriculture as a product of the
West Pomeranian Region. The great salty
and pickled cucumbers prepared on the
basis of Kołobrzeg brine have always been
talked about. The salty sources known from
the earliest times and used by humans for
a long time, providing the originally sought
-after crystalline salt, later healing various
human ailments, made Kołobrzeg famous.
The settlers of the lands from the ﬁrst post-war years, from 1945, began to use the
„goods of nature” as food, including the
already known „salty water”. In households,
it was used to prepare preserves for the
winter, including pickling cucumbers.

KOŁOBRZEG’S HERRING - it is a tra-

ditional product entered into the list of the
Minister of Agriculture as a product of the

BISON SHOWCASE ENCLOSURE

- 1,5 km from the centre of Międzyzdroje,
by a forest trail, a bison enclosure with the
surface of 28 ha is situated. First bison were
bought here in 1976 from Białowieża. The

LIGHTHOUSE TRAIL - A Lighthouse
Trail, connects 17 lighthouses of the Polish
Baltic Coast (7 in West Pomerania: Świnoujście, Kikut, Niechorze, Kołobrzeg, Gąski,
Darłowo, Jarosławiec). The approximate
length of the trail running through two regions is 669 kilometers.
The
lighthouses are
located in the
area of the most
beautiful seaside
resorts. For dozens of years, the
lighthouses have
had mainly navigational functions,
currently
they are great tourist attractions,
also as observation points.
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NIEMCY
NABRZEŻE
MUZEALN E W GREIFSWALDZIE – Jest
to największe portowe nabrzeże muzealne w Niemczech. Eksponuje się
tu ponad 50 przeróżnych historycznych statków, szkunerów, holowników,
szalup, etc. upamiętniających XIX –
wieczny okres świetności żeglarstwa.
Nabrzeże umiejscowione jest u brzegów rzeki Ryck wpadającej do Zatoki
Greifswaldzkiej. Tablice informacyjne
przed poszczególnymi statkami zawierają ciekawe informacje o rodzaju statku, roku budowy i jego historii. Niektóre statki nadal żeglują i zabierają gości
w rejsy, inne zostały przekształcone w
statki restauracyjne.

CENTRUM KÖNIGSSTUHL – to
należące do Parku Narodowego Jasmund centrum edukacyjno-turystyczne oferuje wyjątkowe wrażenia przyrodnicze dla całej rodziny przy każdej
pogodzie. Położone jest bezpośrednio
przy słynnym kredowym kliﬁe Königsstuhl (Królewski Tron) i Starych Lasach
Bukowych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świat
pełen tajemnic czeka tu na odkrycie na
2000 m2 powierzchni wystawienniczej
i 28 000 m2 powierzchni zewnętrznej.
Ten niesamowity punkt widokowy położony jest na trasie szlaku turystycznego.

STRALSUND - Hanzeatyckie miasto
Stralsund, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze swoją
bogatą historią, wyjątkową lokalizacją i
imponującymi gotyckimi budynkami jest
jednym z najpiękniejszych miast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wielką
atrakcją dla rodzin jest OZEANEUM
mieszczące 50 dużych akwariów i 5 nowoczesnych wystaw!

CENTRUM DZIEDZICTWA NATURALNEGO RÜGEN – Zlokalizowane

na wyspie Rugii Centrum oferuje Państwu niesamowita atrakcję – spektakularną wieżę widokową z nisko barierową ścieżką dydaktyczną prowadzącą
wśród koron drzew. Po drodze możemy
spróbować swoich sił na “torze przeszkód”, lekko wznosząc się podczas
spaceru pomostami dojdziemy do Orlego Gniazda I będziemy mogli podziwiać przepiękna panoramę niemal całej
Rugii. Warto tez skorzystać z licznych
stanowisk edukacyjnych. Przy odrobinie szczęścia zauważymy też latające
w okolicy bieliki. Na miejscu znajduje
się centrum informacji o środowisku z
wystawami, sklepem I restauracją “Boomhus”.

ROSTOCK – WARNEMÜNDE - Rostock, Warnemünde i Rostocker Heide
to popularne miejsca na wakacje. Podczas wizyty w mieście, którą połączyć
można z zakupami czy zwiedzaniem,
odkryć możemy hanzeatyckie miasto
Rostock, bogatego w zabytki historii.
Odwiedzając Warnemünde będziemy
mogli cieszyć się nadmorską atmosferą

tego miasta I przyjemnie spędzić czas
na podziwianiu przepięknych żaglowców, które spotykają się tutaj na corocznym zlocie – Hanse Sail.

HEILIGENDAM – GOURMENT
FRIEDRICH FRANZ – RESTAURACJA DLA SMAKOSZY – załoga tej wykwintnej restauracji, której
szefem kuchni jest Ronny Siewert serwuje iście wykwintne dania. Restauracja zlokalizowana jest w zabytkowym
Kurhaus, bezpośrednio nad morzem,
w samym sercu Białego Miasta Dziesięć stołów oferuje miejsce dla maksymalnie 26 osób i oferuje zapierający dech w piersiach widok na Morze
Bałtyckie. Dzięki ręcznie malowanym
jedwabnym tapetom i żyrandolom restauracja Gourmet Friedrich Franz
oferuje poza doznaniami kulinarnymi
również szlachetną i niepowtarzalną
atmosferę wysublimowanej restauracji

WISMAR – w mieście tym znajdą
Państwo wszystko to, czego potrzeba do dobrego
wypoczynku
i
świetnej
zabawy: odpowiedni
standard zakwaterowania
oraz
wielką różnorodność
muzeów,
wystaw, koncertów, licznych kawiarni i restauracji z gródkami na świeżym powietrzu,
czy też wielobarwny gwar bulwaru i
morską scenerię Starego Portu. Stary Port zachował swój historyczny
charakter i charakterystyczny układ.
Wszystko to sprawia, że Wismar jest
odpowiednim miejscem na wspaniałą
wycieczkę nad brzegami Bałtyku.

DANIA
ZAMEK GRÅSTEN - to bardzo znana

letnia rezydencja duńskiej rodziny królewskiej. Pierwszym zamkiem w Gråsten był
zamek myśliwski i rekreacyjny zbudowany w połowie XVI wieku. Po jego pożarze
w 1603 r. wybudowano nowy zamek, prawdopodobnie w miejscu, gdzie dziś znajduje
się południowe skrzydło obecnego zamku.
Na krótko przed 1700 r. Kanclerz Frederik
Ahlefeldt zbudował imponującą barokową
rezydencję, która niestety również spłonęła
w 1757 r. Z wielkiego pożaru ocalał jedynie wtedy zamkowy kościół. Obecny zamek
Gråsten, a raczej jego skrzydło południowe, pochodzi z 1759 r. Dzisiejszy budynek
główny zbudowano w 1842 r.

bardziej niż kawa. Jednakże wszystkiego
ze stolika zdecydowanie warto spróbować!

ZAMEK SØNDERBORG – położone na

wyspie Als pierwotne założenie zamkowe
istniało już przed 1200 rokiem. W latach
1550-70 przebudowano je na czteroskrzydłowy ceglany zamek renesansowy.
Mieszczące się w środku muzeum prezentuje historię Szlezwiku Północnego
od średniowiecza do współczesności, ze
szczególnym uwzględnieniem wojen z lat
1848-50, 1864, 1914-18, plebiscytu i zjednoczenia tego regionu z Danią w 1920 roku.
Zobaczymy tu także bogatą kolekcję lokalnych mebli, tkanin, rzemiosła i sztuki.

mi domami z muru pruskiego, galeriami
i historyczną atmosferą. Ærøskøbing jest
historycznym miastem morskim, które
szczyci się swoją, ciągle tutaj żywą tradycją morską.

SVENDBORG – to urocze miasto portowe leżące na wzgórzu oferuje niezwykły
widok na archipelag South Fyn. Zarówno
port, jak i bezpośrednio połączone z nim
historyczne centrum miasta praktycznie
bez przerwy tętnią życiem. Niezależnie od
tego, czy zatrzymujesz się na lokalnych
łowiskach, oglądasz eleganckie żaglówki
lub bierzesz udział w jednym z wielu wydarzeń, tutaj znajdziesz coś dla siebie.
Dzięki wąskim alejkom, przytulnym zakrętom i uroczym podwórkom Svendborg
jest idealnym miejscem na spacer i relaks
podczas Twojej rowerowej podróży.
TROENSE - ZAMEK VALDEMARA

POŁUDNIOWOJUTLANDZKI
STOLIK KAWOWY – niewielu ludzi

wie, że za tą imponującą i zachęcającą do
skosztowania selekcją pięknie ułożonych
przeróżnych ciast kryje się bardziej poważna historia walki Duńczyków z Południowej
Jutlandii o niepodległość ich kraju. Na stoliku kawowym znajdziemy bogaty wybór
szwajcarskich bułeczek, ciastek i biszkoptów, cist warstwowych, herbatników i tart.
Wszystkie one przyciągają wzrok dużo

ÆRØ AND ÆRØSKØBING - już w mi-

nutę po opuszczeniu promu na tej przepięknej wyspie poczujesz wspaniałą bałtycka
bryzę i mocniejsze bicie własnego serca.
Dzięki niezaprzeczalnemu pięknu małych,
dobrze zachowanych wiosek Ærø doznasz wrażenia, że czas płynie tu wolniej.
Ærøskøbing to mała miejska perła na wyspie , znajdującej się na archipelagu South
Fyn. Trudno nie zakochać się w tym mieście, z brukowanymi uliczkami, piękny-

- Troense to iście bajkowa wioska pełna
domów z muru pruskiego ze strzechą i
pięknymi ogrodami. Kilkusetmetrowa droga wysadzana drzewami prowadzi tu do
pięknego Zamku Valdemara, który jest
udostępniony do zwiedzania. Wielki renesansowy budynek został zbudowany w
latach 1639-44 przez duńskiego króla Christiana IV dla jego syna Valdemara. Z cudownym parkiem, muzeum, restauracją,
plażą zamek jest idealnym miejscem na
postój na trasie.

SMØRREBRØD - młodzi duńscy szefo-

wie kuchni tchnęli nowe życie w sięgającą
do początków XIX w. słynną otwartą kanapkę Smørrebrød. Te urozmaicone pod
względem składników smakołyki z bazą z
chleba żytniego cieszyły się niegdyś popularnością wśród wszystkich duńczyków, od
rolników i pracowników fabryki po bogatą
elitę miejską. Do niedawna Smørrebrød
nieznacznie trącił myszką, ale nowe trendy
w Danii, skupiające się na tradycyjnych po-

trawach i składnikach, przywróciły tę prostą
przekąskę do lokalnego jadłospisu.

PLAŻA MARIELYST - stanowi ona

część 20-kilometrowego odcinka piaszczystej plaży na wschodnim wybrzeżu wyspy
Falster. Plaża jest przyjazna dla dzieci z
płytką, spokojną wodą i kilkoma piaszczystymi brzegami. Można tu śmiało budować
zamki z piasku i zbierać muszelki rozsiane

wzdłuż brzegu. Znajdziemy tu także wiele
zacisznych miejsc, które świetnie nadają
się na piknik!
KLIF MØNS KLINT – białe kredowe klify
to jeden z wielkich cudów przyrody w Danii i bodajże jej
największa atrakcja krajobrazowa.
Tworzą one wspaniałe
wrażenie
kontrastującego
z nim szmaragdowego Bałtyku
i zielonego lasu.
Jeśli staną Państwo na plaży pod
spektakularnym
urwiskiem,
do-

świadczą wtedy, jak mali i mało znaczący
jesteśmy jako ludzie. Jeśli będziemy mieli
szczęście, być może zobaczymy polującego w pobliżu klifów sokoła wędrownego lub
na brzegu znajdziemy skamieliny i bursztyny.

STEGE - to jedno ze starych duńskich

miast targowych i główne miasto na wyspie Moen. Zdecydowanie warto odwiedzić

to średniowieczne miast pełne uroczych
sklepików i restauracji. Miasto rozwinęło
się w średniowieczu dzięki „przygodzie Śledzia” w Oresund. Na rynku śledziowym w
Skanør było swego czasu tak dużo straganów ze Stege, iż prawie utworzyły one własną dzielnicę.

KLIF STEVNS KLINT – jest to jeden
z najokazalszych klifów na duńskiej wyspie

Zelandii. Został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto odwiedzić
to miejsce, ażeby doświadczyć kontrastu
pomiędzy błękitem nieba, bielą kredowych
ścian klifu i stalowoszarą barwą wód Bałtyku.

KOPENHAGA - stolica Danii oferuje nie-

zliczoną ilość atrakcji i możliwości zwiedzania. Najlepszym sposobem, aby poczuć
klimat miasta, jest oczywiście jazda na
rowerze. Warto wybrać się na wybrzeże
i przejechać przez kilka mostów w centrum
miasta. Zobaczyć tu też możemy wspaniałą mieszankę średniowiecznej zabudowy
i wkomponowaną w nią nowoczesną architekturę światowej klasy.

GERMANY
GREIFSWALD MUSEUM HARBOUR

- With more than 50 ships, the Greifswald
Museum Harbor is the largest museum
harbour in Germany. Historical schooners,
tugs and launches line the river „Ryck” on
both sides and commemorate the heyday
of sailing in the middle of the 19th century. Information boards in front of the ships
provide information about ship type, year of
construction and history. Some of the ships
are still sailing and take guests on board for
a sailing trip, others have been converted
into restaurant ships.

NATURAL HERITAGE CENTRE RÜGEN - Visitors start on the low-barrier treetop

path with stations for balancing and trying out
on the route. A heavy crank shows how much
power a tree can generate to pump water from
its roots to its crown. A specially adjusted pair

of binoculars simulates the microscopically
sharp visual performance of an eagle.
Arrived at a height of 40 meters you will get
a spectacular view and with a little luck, you
can watch the native white-tailed eagles of
the surrounding forests on their excursions.
The tour ends at the environmental information centre with exhibitions, a shop and the
restaurant „Boomhus”.

STRALSUND CITY - The Hanseatic city
of Stralsund, recognised as a UNESCO
World Heritage Site, is an attraction in Mecklenburg-Vorpommern with its eventful history, its unique location on the waterfront
and its impressive brick Gothic buildings.
One of the highlights especially for families
is the OZEANEUM with its 50 huge aquariums and 5 modern exhibitions!\

NATIONAL PARK CENTRE KÖNIGSSTUHL - The KÖNIGSSTUHL National

ROSTOCK – WARNEMÜNDE - Rostock, Warnemünde and the Rostocker
Heide are popular holiday destinations. Discover the Hanseatic city of Rostock during
a city tour or a shopping trip and experience
city history and sights during your visit. Enjoy the maritime ﬂair of Warnemünde and
spend a relaxing time at the Baltic Sea.
Every year one of the biggest meetings of
traditional sailors in the whole Baltic Sea
region takes place here - the Hanse Sail.

Park Centre offers a special nature experience for the whole family in any weather,
directly on the famous Königsstuhl chalk
cliff and the UNESCO World Heritage Old
Beech Forests. A world full of secrets is waiting to be discovered by you on 2,000 square metres of exhibition space and 28,000
square metres of outdoor space.

Rex await you at the gourmet restaurant of
the Grand Hotel Heiligendamm.
Friedrich Franz is located in the historic
Kurhaus, directly in the heart of the White
City by the sea. The ten tables offer space
for a maximum of 26 guests and have a
breathtaking view of the Baltic Sea. With its
hand-painted silk wallpaper and chandeliers,
the Gourmet Restaurant Friedrich Franz offers a noble and unique atmosphere.

WISMAR CITY - In Wismar you will ﬁnd

the right accommodation and the right variety, whether museums, exhibitions, concerts, a multitude of cafés and restaurants
with outdoor terraces, colourful bustle on
the boulevard and the maritime backdrop
at the Old Harbour. Since 1211, the Old
Harbour has largely preserved its harbour
basin in its location and speciﬁc design. All
this makes Wismar a suitable excursion destination on the Baltic coast.

HEILIGENDAM - GOURMET RESTAURANT FRIEDRICH FRANZ Our star chef Ronny Siewert and the experienced restaurant team around Norman

DENMARK
GRÅSTEN CASTLE - Gråsten Castle is
best known as the summer residence of the
royal family. The very ﬁrst castle in Gråsten
was a hunting and leisure castle built in
the midst of the 16th century. After it burned down in 1603, a new castle was built,
probably where the current castle´s south
wing is. Shortly before 1700, the Chancellor Frederik Ahlefeldt built an impressive
Baroque castle, which itself unfortunately
burned down in 1757, only leaving the castle church. The current Gråsten Castle, or
rather the south wing, thus originates from
1759. In 1842 the main building was added.

breath slow down thanks to the unequivocal beauty of Ærø’s small, well-preserved
villages. Ærøskøbing is a small pearl on the
island Ærø, found in the South Fyn archipelago. It is hard not to fall in love with this
town, with its cobbled streets, beautiful half-timbered houses, galleries and historical
atmosphere. Ærø is also a historic maritime
city that takes pride in its seafaring tradition,
which is still alive today.

SOUTHERN JUTLANDIC COFFEE
TABLE - lined up on the long table, the

numerous cakes make for an impressive
sight. There’s everything from Swiss rolls,
pastries and sponge cakes to layer cakes,
biscuits and tarts. A veritable spread of delights! Calling it a coffee table is perhaps a little misleading, as it’s the cakes, rather than
the coffee, which catch the eye. What many
people don’t know, however, is that behind
the cakes, there’s a more serious story that
can be traced back to the Danish struggle
for sovereignty in Southern Jutland.

was founded before 1200 and was from 155070 rebuilt into a four wing Renaissance castle.
The museum tells about the history of North
Slesvig from the Middle Ages to the present
with the main focus on the wars of 184850, 1864, 1914-18, the plebiscite and the
reuniﬁcation of North Slesvig with Denmark
in 1920. Large culture-historical collections
with furniture, textiles, crafts and art from
North Slesvig.

ÆRØ AND ÆRØSKØBING - Baltic Sea

Bliss on Ærø The minute you leave the ferry to enter the beautiful island of Ærø, you
can instantly feel your heartbeat and your

MARIELYST BEACH - Marielyst Beach
forms part of a 20-kilometre stretch of sandy beach on the east coast of Falster. The
beach is child-friendly with shallow, calm
water and several sand banks. Here you
can build sand castles and collect shells
along the edge of the water. There are also
many areas sheltered from the wind, perfect for a picnic!
MØNS

SVENDBORG - the charming harbour
town of Svendborg lies on a hill and therefore offers an extraordinary view over the
South Fyn archipelago. The harbour, directly connected to the historical city centre, is
always lively and busy. Whether stopping
by the local ﬁsheries, watching the elegant
sailing boats or participating in one of the
many events, here you will ﬁnd something
for all ages. With its narrow alleys, cosy corners and quaint back yards, Svendborg is
the perfect spot to take a stroll and relax as
you continue on your way.
TROENSE AND VALDEMAR CASTLE - Troense is a fairytale village: tim-

SØNDERBORG CASTLE - the castle

workers to the lavish urban elite, one hundred years ago. Until recently, Smørrebrød
had fallen slightly out of fashion, but new
trends in Denmark to focus on traditional
dishes and ingredients have brought the
handy lunch item back on the menu.

bered houses with thatched roofs and beautiful gardens. From Troense you continue
a few hundred metres down the tree-lined
road to Valdemar Slot. The castle is open
to the public. The grand renaissance building was built in 1639-44 by the Danish king
Christian IV to his son, Valdemar. With its
park, museums, restaurants, beach etc, the
castle makes an ideal place to stop on your
route.

SMØRREBRØD - young Danish chefs

have breathed new life into the famous
open sandwich, Smørrebrød, which dates
back to the 19th century. Now Danes are
hungrier than ever for their traditional lunch.
These heaped rye bread treats were popular with everyone from farmers and factory

STEGE - it is one of Denmark’s old market

towns and the main city on Moen Island.
Visit this charming medieval town with all
its shops and restaurants. The city became
big in the Middle Ages with the ”Herring
adventure” in Oresund. Stege had a lot of
different market booths placed on the Herring market in Skanør, there were so many
booths from Stege that they nearly created
their own part of town.

STEVNS KLINT - it is inscribed on UNE-

SCO’s World Heritage List because the
explanation for the extinction of the dinosaurs lies hidden in the cliff. Visit Stevns
Klint where exciting experiences await you.

KLINT

- the white cliffs
- is Danish most
magniﬁcent nature experience and
one of Denmark’s
great natural wonders! The white
chalk cliffs make
for a wonderful
view contrasting
against the green
ocean. If you
stand on the beach under the cliff you will experience how
small and insigniﬁcant we as humans are.
Have yourself a good time on the beach, if
you are lucky you will perhaps see the peregrine falcon hunt near the cliffs or ﬁnd fossils and ambers on the edge of the water.

COPENHAGEN - the capital of Denmark

offers plenty of sightseeing possibilities.
The best way to feel the vibes of the city
is by bike. Explore the seaside and cross
some of the multiple bridges in the city centre. Here you can also experience the great mix of medieval buildings and modern
world class architecture.

