przede wszystkim piękne plaże a także doskonale rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Nie brakuje
oczywiście innych atrakcji, jak chociażby zabytki militarne w Helu i Jastarni czy niezwykły klimat rybacki jakiego
można doświadczyć w malowniczych portach rybackich położonych od strony Zatoki Puckiej.

KASZUBY PÓŁNOCNE

ZATOKA PUCKA

NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony
w 1978 r., jako jeden z pierwszych parków
krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia
wynosi prawie 19 tys. ha, z czego ponad połowę
stanowią wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej.
Zróżnicowana rzeźba terenu, bogata i różnorodna
roślinność oraz liczne lasy (ponad 40% pow.
Parku) tworzą dogodne warunki do życia
wielu gatunków zwierząt. Szczególne miejsce
występuje na Mierzei Helskiej (intensywne
przeloty ptaków) oraz w płytkich wodach Zatoki
Puckiej. To właśnie tu zimują niektóre gatunki
Nadmorski Park Krajobrazowy
ptaków wodno – błotnych. Dla zachowania
najcenniejszych walorów przyrodniczo – krajobrazowych na terenie NPK i jego otulinie powołano 13 rezerwatów
przyrody, 4 użytki ekologiczne, 20 pomników przyrody oraz wyznaczono 8 obszarów Natura 2000.

MIERZEJA HELSKA
Popularnie nazywana „Półwyspem Helskim”, jest piaszczystym wałem, kształtem przypominającym kosę. Ma ok.
35 km długości, a szerokość waha się od 150 m w najwęższym miejscu do 3 km u nasady. Mierzeja powstała
pod wpływem działania prądów i fal morskich, a jego piaszczysta powierzchnia była formowana przez wiatr.
Powstały w okresie międzywojennym port we
Władysławowie zakłócił naturalny ruch piasku
niesionego przez prądy morskie, co stało się
bezpośrednią przyczyną zmian zachodzących
na Mierzei. Miejsce to jest wyjątkowe nie tylko
pod względem ukształtowania terenu, ale także
środowiska przyrodniczego. Swój dom znalazły
tu liczne gatunki chronione zarówno zwierząt
jak i roślin. Wyjątkowe jest występowanie w tym
rejonie mikołajka pomorskiego. Mierzeja Helska
to też jedno z najbardziej popularnych miejsc na
turystycznej mapie Polski. Turystów przyciągają

Mierzeja Helska

To płytka zatoka, stanowiąca zachodnią część
Zatoki Gdańskiej, której powierzchnia wynosi
364 km2, a maksymalna głębokość 55 m. Zatoka
jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, jest
to również miejsce idealnie nadające się do
uprawiania sportów wodnych, różnokolorowe
latawce poruszające się dynamicznie wzdłuż
brzegu to niezwykły widok, a wszystko za
sprawą wind – i kitesurferów, którzy „królują” na
tych wodach. Szczególną atrakcją w okolicach
Zatoki jest również popularna droga rowerowa
biegnąca wzdłuż brzegu, jest to jedna
Zatoka Pucka
z najpiękniejszych tras rowerowych w naszym
kraju. Wycieczkę rowerową można zacząć właściwie już w Gdyni i kierując się na północ podążać wzdłuż
brzegu zatoki momentami mając ją na wyciągnięcie ręki.

SZLAK DWORÓW I PAŁACÓW KASZUB PÓŁNOCNYCH
Szlak Dworów i Pałaców to niesamowita wyprawa północną częścią Kaszub, która przybliża bogatą historię
pomorskich rodów i ich majątków. Odwiedzając dawne rezydencje dowiemy się o burzliwej historii tych
terenów, a także zasmakujemy niepowtarzalnych potraw w miejscowych restauracjach.

Pałac w Krokowej

Pierwotny zamek z XIV w. był niewielką
drewnianą budowlą z dwiema narożnymi
basztami, w XVI w. rozpoczęła się przebudowa
obiektu, nadając mu renesansowe kształty.
Całość została otoczona ziemnymi wałami
oraz fosą. Barokowe elementy są wynikiem
przebudowy pod koniec XVIII w. Zamek
przetrwał II wojnę światową w dobrym stanie,
jednak uległ dewastacji w latach powojennych.
Odrestaurowany zabytek stał się siedzibą
polsko – niemieckiej fundacji oraz obiektem
noclegowym z restauracją. W budynku mieści
się również izba pamięci rodu von Krockow
a w sąsiedztwie Muzeum Regionalne.

Pałac Ciekocinko

Na miejscu dworu w latach 1907-1910 z inicjatywy rodziny Ewest powstał okazały pałac z wielokondygnacyjną,
czworoboczną wieżą i liczne zabudowania gospodarcze. Całość została otoczona parkiem obfitującym
w dorodny i egzotyczny drzewostan. Wieloletnie zaniedbania po II wojnie światowej doprowadziło do niemal
całkowitej dewastacji zabytku. W 2004 r. obiekt przeszedł w ręce prywatne i po kilkuletniej rewitalizacji tworzy
dziś luksusowy ośrodek hippiczny z hotelem.

Pałac w Godętowie

Powstał na początku XIX w., a w latach 20. XX w. przeszedł w ręce pomorskiego rodu von Somnitz i pozostał
ich własnością do II wojny światowej. Ciekawym epizodem w dziejach pałacu było wydarzenie z września 1939,
kiedy to do stacji kolejowej w Godętowie przybył specjalny pociąg, którym do Sopotu miał się udać Adolf Hitler.
Przypuszcza się, że führer przebywał nawet w pałacu w tym czasie. Obecnie jest to hotel, którego wystrój wnętrz
nawiązuje do wyglądu starego majątku z urokliwym stawem i zabytkowym drzewostanem otaczającym dwór.

Rynek

Plac wraz z szachownicowym układem
ulic pochodzi z czasów średniowiecza, zaś
okalające go kamienice zostały zbudowane
w XIX i XX w., z wykorzystaniem starych
murów. W części centralnej wschodniej pierzei
wznosi się neogotycki ratusz z 1865 r., zaś
w północnej części runku uwagę przyciąga
czerwona kamienica mieszczańska, obecnie
siedziba Muzeum Ziemi Puckiej.

Turystyczną i architektoniczną perełką Salina jest dwór alkierzowy pochodzący z XVIII w, wzniesiony przez
rodzinę Rexinów w stylu tradycyjnego polskiego dworu szlacheckiego i pomorskiego budownictwa ryglowego.
Mieści się tu gospodarstwo agroturystyczne.

Pałac w Sasinie

Na przestrzeni wieków właścicielami Sasina były słynne i bogate rody pomorskie: von Krackow, von
Somnitz, von Zitzewitz, jednak sasiński pałac ufundował oficer Rants, który nabył majątek w 1823 r. Obecnie
w pałacowych wnętrzach działa obiekt noclegowy.

Zespół pałacowo – parkowy w Rzucewie

Miejsce, w którym bywał król Jan III Sobieski, a którego ostatnimi właścicielami była rodzina von Below.
Okazały pałac w stylu neogotyckim powstał w latach 1840-45. Obecnie funkcjonuje tu stylowy hotel wraz
z restauracją, w której skosztować można regionalnych specjałów. Pałac otoczony zabytkowym parkiem,
a lipowa aleja prowadząca do Osłonina oraz
niewielka plaża nad Zatoką Pucką dodają temu
miejscu szczególnego uroku.

Pałac w Kłaninie

Na początku XX w. z inicjatywy rodziny Fliessbach wybudowano dwór, który zachował się do dziś. Do dworu
przylega ogród oraz niewielki park z pomnikowymi drzewami. Dwór jest w rękach prywatnych i działa w nim
obiekt wypoczynkowy Sześć Dębów.

Pałac w Rekowie

Wzniesiony w XIX w. za sprawą rodu von Sydow w formie, jaką możemy podziwiać do dziś. Zniszczenia
wojenne i powojenne odcisnęło piętno na folwarku jednak prywatny właściciel przywrócił mu dawny blask.
Obecnie obiekt noclegowy otoczony zabytkowym parkiem nad Bychowską Strugą.

Niewielki port położony jest u stóp puckiej fary. Dzieje portu handlowego w Pucku sięgają wczesnego
średniowiecza, zaś w XVI i XVII w. była tu baza królewskiej floty kaperskiej. Pucki port to również symboliczne
miejsce zaślubin Polski z morzem, które miało miejsce 10 lutego 1920 r. Wydarzenie to upamiętniają: replika
słupka zaślubinowego oraz popiersie gen. Józefa Hallera, który dokonał aktu zaślubin.

Dwór alkierzowy w Salinie

Dwór w Prusewie

Dwór w Bychowie

Port rybacki

Posiadłość w Lisewie należała niegdyś do majątku rodowego rodziny Lisewskich, herbu Leliwa
Pomorska. W drugiej połowie XVI w. majątek został podzielony między dwiema rodzinami; Dzięcielewskich
oraz Jackowskich. Na przestrzeni lat obiekt miał wielu właścicieli, a po wojnie teren został przejęty przez PGR.
W 2010 r. prywatny właściciel odrestaurował zabytek i otworzył w nim stylowy obiekt noclegowy z restauracją.

Istniejący od połowy XVIII w. dwór wielokrotnie przebudowywany, obecny kształt otrzymał na początku XX w.,
kiedy właścicielem była rodzina Küster. Warto zwrócić uwagę na okazały park z licznymi egzotycznymi
gatunkami roślin. Od 1958 r. działa tu Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.

Eklektyczna budowla z 1871 r. swoim stylem nawiązuje do architektury włoskiej. Zniszczony na przestrzeni
lat, swoją świetność odzyskał dzięki przejęciu przez prywatnego właściciela. Ponowne otwarcie miało
miejsce w 2008 r., wówczas zaczął funkcjonować tu Hotel Wieniawa z wyśmienitą restauracją i strefą relaksu.

Gotycka fara jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Pucka. Jej początki datuje się na koniec XIII w., zaś
obecna bryła świątyni została wzniesiona w XIV oraz XV w. Cenny wystrój wnętrza pochodzi z renesansu,
baroku i klasycyzmu. Po południowej stronie wieży znajduje się kaplica Wejherów z XVI-wiecznymi portretami
fundatorów Ernesta i Anny Wejherów oraz XVII-wiecznymi obrazami „Ukrzyżowanie”, „Złożenie do grobu”
pędzla pomorskiego malarza Hermanna Hahna. Każdego roku, 29 czerwca, z okazji święta patronów świątyni
pięknie udekorowanymi łodziami i kutrami przybywają rybacy – uczestnicy Morskiej Pielgrzymki Rybaków.

Pałac w Lisewie

Pałac w Zwartowie

Krokowa

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła

Kłanino

Pałac Kłanino był od zawsze miejscem
wypoczynku
znamienitych
pomorskich
rodów. Do okazałego zabytku prowadzi aleja
dojazdowa, wysadzana lipami, zamknięta
murowaną bramą, z ozdobną, ażurową kratą
z końca XIX w. W odrestaurowanym pałacu
o stylowych wnętrzach działa obiekt noclegowy
i restauracja.

SZLAK HISTORII MILITARNEJ KASZUB PÓŁNOCNYCH
To tematyczny, samochodowy szlak turystyczny, który obejmuje militarne obiekty oraz miejsca związane
z wojennymi dziejami powiatu puckiego. Przemierzając szlak zobaczymy ponad 80 obiektów miedzy innymi
zabytkowe budowle o charakterze militarnym, pomniki, miejsca bitew. Szlak wskazuje miejsca znane
i powszechnie odwiedzane, jak Cypel Helski, Muzeum Obrony Wybrzeża czy Ośrodek Oporu Jastarnia.
Warto wybrać się w niezapomnianą podróż w czasie, aby poznać dzieje militarne Kaszub Północnych.

SZLAK LATARNI MORSKICH
Latarnie morskie to okazałe budowle, które górują nad nadmorskimi lasami
i wydmami. Oprócz pełnienia funkcji nawigacyjnej stanowią popularną atrakcję
turystyczną, która doskonale wpisała się w nadmorski krajobraz. Wzdłuż polskiego
wybrzeża Bałtyku znajduje się 17 latarni, z czego 10 na terenie województwa
pomorskiego. Najwyższą wieżę posiada latarnia w Porcie Północnym w Gdańsku
(61 m), jednak tak jak latarnia w Jastarni, nie jest udostępniona do zwiedzania.
Spośród dostępnych dla turystów obiektów, najwyższą jest latarnia w Helu (40 m),
zaś najstarszą wieża w Rozewiu (1822 r.). Wyjątkowo usytuowane są obiekty
w Czołpinie i Stilo, wieże posadowione są na wysokich wydmach. Warto odwiedzić
także latarnie w Ustce, Krynicy Morskiej czy Sopocie.

Rynek w Pucku

Muzeum Ziemi Puckiej

Główna siedziba muzeum znajduje się na puckim rynku, gdzie podziwiać można wystawę ukazującą pradzieje
osadnictwa ziemi puckiej, czasy krzyżackie oraz okres międzywojenny, z aktem zaślubin Polski z morzem,
a także rekonstrukcję wnętrz kamienicy mieszczańskiej. Oddział Muzeum zlokalizowany jest także w dawnym
szpitaliku, gdzie mieści się dział etnograficzny wraz z dawnymi warsztatami rzemieślniczymi oraz sztuką
ludową Kaszub. Oddziałem zamiejscowym muzeum jest Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu.

KACZY WINKIEL
To punkt widokowy w okolicy rzeki Płutnicy, nad Zatoką Pucką, tuż przy trasie Puck – Władysławowo. Miejsce
z którego rozciąga się niezapomniana panorama na pływające po Zatoce żaglówki i łodzie rybackie, a także
całą Mierzeję Helską.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKIEGO MORZA W SWARZEWIE
Miejsce, które co roku przyciąga rzesze mieszkańców i turystów, a wszystko za sprawą gotyckiej rzeźby Matki
Bożej Królowej Morza, opiekunki rybaków i ludzi morza. Słynąca z cudów XV-wieczna figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem znajduje się w ołtarzu głównym. Jedna z legend mówi, że figura wystawiona została przy studni nad
brzegiem zatoki w Swarzewie przez holenderskich marynarzy, którzy dzięki modlitwom zostali ocaleni ze sztormu.

PARK KULTUROWY „OSADA ŁOWCÓW FOK” W RZUCEWIE
Położony jest na cyplu rzucewskim, na miejscu
historycznej osady zamieszkałej przez łowców
fok. Badania archeologiczne datują jej istnienie
na 2500 – 1700 r. p.n.e., a licznie wykopane
znaleziska były na tyle cenne, że wprowadzono
do literatury archeologicznej termin „kultura
rzucewska”. W 2013 r. utworzono park kulturowy,
w którym oglądać można wystawę stałą,
zlokalizowaną w ryglowej chacie kaszubskiej,
a także wytyczony został szlak.

JASTARNIA
Znane letnisko na Mierzei Helskiej, które powstało z połączenia dwóch osad – Jastarni Puckiej i Boru, czyli
Jastarni Gdańskiej. Swoim zasięgiem obejmuje Kuźnice, która jest dzielnicą Jastarni oraz Juratę.

Ośrodek Oporu Jastarnia

To zespół ciężkich schronów bojowych w okolicy Jastarni, czyli najszerszym miejscu Mierzei Helskiej. Budowę
rozpoczęto w maju 1939 r., lecz ze względu na wybuch II wojny światowej, nie została ukończona. Cztery
ciężkie schrony: „Sokół”, „Sęp”, „Saragossa” i „Sabała” położone są w nadmorskim lesie oraz na plaży od
strony morza i zatoki.

Port morski w Jastarni

Niedawno zmodernizowany, duży port nad Zatoką Pucką łączy funkcje rybackie, żeglarskie, pasażerskie
i turystyczne. Początki portu w Jastarni sięgają przełomu lat 20. I 30. XX w. Była to pierwsza w Polsce
placówka szkoląca kapitanów jachtowych.

Kościół Najświętszej Marii Panny

Neobarokowy kościół o marynistycznym wnętrzu zbudowany został w 1932 r. Wyróżniającym się elementem
wystroju są okazała ambona w kształcie łodzi oraz ołtarz główny, którego podstawą jest łódź rybacka, a boki
stylizowane są na żagle.

JURATA
Nazwa tej słynnej wypoczynkowej miejscowości pochodzi od litewskiej bogini morza, która wg legendy
zamieszkiwała w podwodnym bursztynowym pałacu u wybrzeży Mierzei Helskiej. Początki letniska sięgają
okresu międzywojennego, kiedy to za sprawą specjalnie powołanej spółki akcyjnej zaczęto budować pierwsze
ekskluzywne wille, restauracje i hotele. W przedwojennej Polsce Jurata była miejscem, w którym pojawiała
się elita ówczesnej kultury i polityki oraz goście z zasobnym portfelem. Dzisiaj Jurata ponownie jest miejscem
wypoczynku znanych osób z kręgu polityki, sportu i kultury.

ŻARNOWIEC
Wieś, której dzieje związane są z funkcjonowaniem klasztoru Cysterek, a później Benedyktynek. Fundatorami
klasztoru pw. Zwiastowania Pana byli w XIII w. książęta gdańscy. W XVI w. decyzją biskupa żarnowiecki
klasztor został przekazany benedyktom z Chełmna. We wnętrzu gotyckiego kościoła bogate wyposażenie
głównie barokowe, a w skarbcu liczne starodruki, sprzęt liturgiczny oraz haftowane ornamenty.

GNIEWINO
Miejscowość położona w sąsiedztwie górnego zbiornika elektrowni szczytowo – pompowej
Żarnowiec, w której główną atrakcją jest kompleks Kaszubskie Oko. Warto wspiąć się na wieżę widokową (44m)
z której rozciąga się panorama Wysoczyzny Żarnowieckiej z obszarami leśnymi i farmą wiatraków oraz górny
zbiornik elektrowni. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć nawet Bałtyk. W Gniewinie znajduje się hotel Mistral,
który stanowił ośrodek pobytowy dla reprezentacji Hiszpanii podczas piłkarskich mistrzostw EURO 2012.

NADOLE
Wieś położona nad
brzegiem Jeziora
Żarnowieckiego w której znajduje się skansen
– oddział Muzeum Ziemi Puckiej. Można
podziwiać tu ryglowe budynki mieszkalne,
wędzarnie i sieciarnię, oborę i wozownię, a także
studnię, piec chlebowy oraz inne zabudowania
gospodarcze nad J. Żarnowieckim znajduje
się niewielka przystań żeglarska i tereny
rekreacyjne.

CYPEL REWSKI

Osada Łowców Fok

Rewa to jedna z najciekawszych rybackich wsi zlokalizowanych nad Zatoką Pucką, której początki sięgają
XVI w. W ostatnich latach słynna miejscowość letniskowa, która ze względu na walory przyrodnicze i płytkie
wody, przyciąga miłośników sportów wodnych. Cypel Rewski to kilometrowej długości piaszczysty wał
wcinający się w wody Zatoki Puckiej, który powstał w wyniku działania prądów morskich. Dalszy ciąg nanosu,
zwany Rybitwią Mielizną bądź Rewą Mew, tworzy wał podmorski ciągnący się do Mierzei Helskiej. Średnia
głębokość na całej długości wału to 1 m, z wyjątkiem przekopu zwanego Depką.

KNIEWO
Farma strusi w Kniewie to niesamowite miejsce w szczególności dla rodzin z dziećmi. Odwiedzający mogą
poznać historię powstawania obiektu, dowiedzieć się wielu informacji o strusiach jak również podziwiać je
i karmić. Można też skosztować potraw ze strusiego mięsa, a także przygotować jajecznicę z wielkiego jaja.
Oprócz afrykańskich osobników na farmie można oglądać emu, kozy, króliki, owce, lamy i osły.

STILO
Na zalesionej, wysokiej wydmie ok. 900 m od
morza, wznosi się czarno – czerwono – biała
wieża latarni morskiej. Jej wysokość wynosi 33,44
m, a światło widoczne jest z odległości 23.5 mil
morskich. Męczące wejście na górę rekompensują
niezapomniane widoki na wybrzeże Bałtyku,
Mierzeję Sarbską oraz Wydmę Czołpińską.

OSADA SŁOWIAŃSKA W SŁAWUTOWIE

Latarnia Morska Rozewie

PUCK
Puck otrzymał prawa miejskie w 1348 r., jednak pierwsze wzmianki o wsi Puzk pochodzą już z początku
XIII w. W XIV w. Krzyżacy wybudowali tu zamek, który był siedzibą urzędnika, zwanego rybickim, dbał on
interesy zakonu w zakresie gospodarki morskiej. W późniejszym okresie miasto stanowiło ważny ośrodek
morski I Rzeczypospolitej, a obecnie jest jedną z atrakcji turystycznych Nordy, czyli Kaszub Północnych.
Odwiedzając Puck warto zwiedzić kościół pw. Świętych Piotra i Pawła, który góruje nad miastem, zajrzeć
do Muzeum Ziemi Puckiej, jak również przespacerować się na rynek i do portu. Ciekawą atrakcją jest
Manufaktura Szkła.

Zrekonstruowana osada średniowieczna z przełomu IX i X w., dzięki której poznać można życie, tradycje
i obrzędy ludzi żyjących blisko tysiąc lat temu. W osadzie jest 8 chat tematycznych w których prezentowane
są czynności niegdyś wykonywane, a także 3 wieże, czyli dawne stanowiska łucznicze.

PARK EWOLUCJI W SŁAWUTÓWKU
To rodzinny park rozrywki, w którym każdy przeżyje niezapomnianą przygodę z dinozaurami, podróż łodzią
podwodną na dno oceanu, czy odkryje tajemnice odległej przeszłości. Park Ewolucji to idealne miejsce na
rodzinny relaks połączony z edukacją i zabawą na świeżym powietrzu.

GROTY MECHOWSKIE
Znajdują się na skraju wsi Mechowo położonej pośród Puszczy Darżlubskiej. Zostały odkryte w 1818 r.
podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych. Strop jaskini tworzą warstwy piaskowca, ściany to sypki
piasek i słupy z piaskowca podobnego jak w stropie. W kilku miejscach występują nacieki stalaktytowe. To
jedna z największych osobliwości przyrody nieożywionej na Niżu Polskim.

Latarnia Stilo

WEJHEROWO
Miasto, które z Rumią i Redą tworzą tzw. Małe Trójmiasto Kaszubskie. Odwiedzając Wejherowo koniecznie
trzeba wybrać się na spacer po pięknie położonej na wzgórzach XVII-wiecznej kalwarii, zobaczyć zbiory
zgromadzone w tutejszym muzeum czy urokliwy rynek z zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem z 1908 r.

Kalwaria wejherowska

Władysławowo położone jest u nasady Mierzei Helskiej, od północy otaczają ją wody Bałtyku, zaś od południowo
– wschodniej – Zatoki Puckiej. Miasto posiada wyjątkowe walory wypoczynkowe i krajobrazowe, dzięki czemu
jest jednym z najpopularniejszych letnisk nad Bałtykiem. Początki tradycji letniskowej datuje się na okres
międzywojenny, kiedy z inicjatywy gen. Józefa Hallera w okolicy Wielkiej Wsi powstało kąpielisko Hallerowo.

Port rybacki

Port rybacki i handlowy, którego początki sięgają lat 30. XX w., kiedy stanowił główny port rybacki w Polsce
nad Bałtykiem. Do dziś największy port rybacki w kraju, z którego coraz częściej wypływają jednostki na rejsy
komercyjne, w tym na wyprawy wędkarskie.

Dom Rybaka i Muzeum Motyli

Kalwaria Wejherowska

Okazała wieża Domu Rybaka widoczna jest niemal z każdego miejsca we Władysławowie. W zamyśle miał
to być hotel robotniczy dla rybaków przybywających do pracy w lokalnym porcie, jednak budowla wzniesiona
w latach 50. XX w. nigdy nie spełniała oczekiwać ówczesnej władzy. Swoją siedzibę ma tu Urząd Miejski,
natomiast w wieży mieści się Muzeum Motyli z kolekcją motyli, chrząszczy, pluskwiaków, straszaków, pająków
a także skorpionów. Na szczycie wieży znajduje się punkt widokowy.

Hallerówka

Domek letniskowy należący niegdyś do gen.
Józefa Hallera, zbudowany w latach 20. XX w.,
w którym lubił spędzać wakacje. To właśnie
dało początki popularnego dziś letniska. Dziś
w domku mieści się Centrum Pamięci gen.
J. Hallera i Błękitnej Armii, gdzie zgromadzono
liczne pamiątki po słynnym generale.

Cetniewo

Cetniewo to dzielnica Władysławowa,
Hallerówka
w której prężnie działa Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich. Jego początki sięgają lat 50. XX w., a przez lata swoja formę szlifowali tu najwybitniejsi polscy
sportowcy. O sportowych tradycjach Cetniewa świadczy również Aleja Gwiazd Sportu, z płytami gwiazd
kilkudziesięciu wielkich polskich sportowców.

ROZEWIE
Miejsce to znane już było wśród żeglarzy od XVI w., jako punkt z którego nadawano sygnał ogniowy.
Charakterystyczną, biało – czerwoną latarnię zbudowano z cegły i polnych kamieni już w latach 20. XX w.
Pierwotnie wieża wynosiła 21,3 m, jednak szybko rosnące buki otaczające latarnię, sprawiły że jej światło
stawało się mało widoczne. Na przestrzeni lat wieżę podniesiono i obecnie jej wys. wynosi 33 m, a nadawany
z niej sygnał świetlny widoczny jest z odległości 26 mil morskich. W jednym z pomieszczeń pisarz Stefan
Żeromski napisał „Wiatr od morza”.

JASTRZĘBIA GÓRA
To jedna z najpopularniejszych miejscowości nadmorskich, która pierwszy raz wspomniana była w 1848 r.
Największym wyróżnikiem Jastrzębiej Góry jest klif brzegowy, wąwóz Lisi Jar, a także Gwiazda Północy
i Promenada Światowida.

Barokowa świątynia pochodzi z poł. XVII w. i została ufundowana przez założyciela Wejherowa - Jakuba
Wejhera. Wraz z kalwarią tworzy Sanktuarium Maryjne. Najcenniejszym zabytkiem spośród interesującego
wystroju wnętrza jest słynący z cudów obraz Matki Bożej Wejherowskiej prawdopodobnie autorstwa znanego
pomorskiego malarza Andrzeja Stecha. W czerwcu 1999 obraz został koronowany przez papieża Jana Pawła II.

Pałac Przebendowskich i Keyserlingków

Początki wejherowskiego pałacu przypadają na XVIII w. a inicjatorem budowy był Ignacy Franciszek
Przebendowski. Jednak dopiero Otto von Keyserlingk w XIX stuleciu nadał rezydencji obecny wygląd. Dzisiaj
mieści się tu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej. Muzealne zasoby to skarbnica kultury
kaszubskiej, a cenne zbiory obejmują liczne starodruki i rękopisy kaszubskie, dokumenty życia społecznego
oraz księgozbiór wybitnego historyka prof. Gerarda Labudy.

Kolegiata Św. Trójcy

Jest to najstarszy kościół w Wejherowie, którego fundatorem był Jakub Wejher. Niestety pierwotny kształt
świątyni nie zachował się, a obecna sylwetka budowli pochodzi z czasów przebudowy w latach 20. XX w.

LĘBORK
Miasto położone nad rzeką Łebą. Osobliwością
Lęborka są zachowane częściowo średniowieczne
mury obronne z odrestaurowanymi basztami.
Ponadto ciekawym zabytkiem jest dawny zamek
krzyżacki, który po licznych przebudowach mieści
obecnie sąd. Niestety nie przypomina już dziś
średniowiecznej twierdzy.
Najcenniejszym zabytkiem w mieście jest gotycki
kościół św. Jakuba. Wewnątrz warto zwrócić
uwagę na późnogotyckie lichtarze i kielichy
liturgiczne oraz gotycką monstrancję. Świątynia
nosi miano Sanktuarium św. Jakuba Apostoła i jest
elementem szlaku kulturowego Pomorska Droga
św. Jakuba.

Gwiazda Północy

Łeba port

HEL

Cypel helski

Spływ kajakowy Kanałem Chełst

Muzeum Rybołówstwa

– Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Siedzibą muzeum jest dawna gotycka, poewangelicka świątynia pw. Świętych Piotra i Pawła. Odwiedzając
muzeum można zapoznać się z w tematyką rybołówstwa na Bałtyku w przeszłości i obecnie oraz obejrzeć
narzędzia wykorzystywane przy łowieniu ryb. Na dziecińcu muzeum wystawione są tradycyjne łodzie
rybackie, zaś wieża kościelna służy również jako punkt widokowy.

Fortyfikacje helskie

Ze względu na strategiczne położenie, Hel i okolice w 1936 r. zostały uznane za Rejon Umocniony Hel.
Budowa portu wojennego oraz fortyfikacji trwała aż do wybuchu II wojny światowej. Hel pozostał najdłużej
broniącym się skrawkiem wolnej Polski, załoga skapitulowała dopiero 2 października 1939 r. Do kart historii
na stałe wpisały się 32 dni obrony Helu, zatopienie największych polskich okrętów – Wicher i Gryf oraz
pojedynki artyleryjskie słynnej 31. Baterii im. Heliodora Laskowskiego dowodzonej przez kpt. Zbigniewa
Przybyszewskiego. Działania wojenne pozostawiły na Mierzei Helskiej liczne obiekty militarne, które podziwiać
można do dziś. Warto wybrać się na spacer lub przejażdżkę rowerową jednym z wytyczonych szlaków, które
prowadzą do najlepiej zachowanych obiektów militarnych, w tym do baterii Schlezwig – Holstein, największej
nadbrzeżnej baterii artyleryjskiej na świecie. Do zwiedzania udostępniona jest również wieża dalmierzowa
oraz bateria nr 31 im H. Laskowskiego. Wszystkie obiekty są elementami Muzeum Obrony Wybrzeża, które
jest gratką dla miłośników militari i historii II wojny światowej.

Ulica Wiejska

Niegdyś główna ulica dawnego rybackiego Helu, z zachowaną zabudową ryglową i ceglanymi domkami
rybaków. Dziś to główny deptak spacerowy letniskowego miasteczka.

Helskie Fokarium

Jedna z większych atrakcji Helu, szczególnie dla dzieci, które z wielką ciekawością podziwiają zabawy
z fokami, połączone z karmieniem. Należy pamiętać, że fokarium to jednostka badawczo – naukowa, która
w doskonały sposób przybliża wiedzę, jak żyją i funkcjonują w naszym morzu sympatyczne foki.
Usytuowana na końcu ul. Bałtyckiej smukła, czerwona wieża, jest drugą latarnią w tym miejscu. Pierwsza uruchomiona
została w latach 1826-27 i została wysadzona przez obrońców Helu we wrześniu 1939 r. Obecną latarnię wybudowali
Niemcy w 1942 r., jej światło zostało umieszczone na wysokości 41,5 m i jest widzialne z odległości 17 mil morskich.
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Baszta Bluszczowa w Lęborku

ŁEBA

Spacer wzdłuż blisko 30 m brzegu klifowego jest niesamowitym przeżyciem, jednak przyroda rządzi się
swoimi prawami i podczas jesienno – zimowych sztormów wody Bałtyku podmywają brzeg. Klif co roku cofa
się w głąb lądu o ok. pól metra. W ten sposób morze zabrało m.in. wybudowaną w latach 30. XX w. windę
Światowid oraz dawną willę ministra Becka.
To najdalej wysunięty na północ punkt w Polsce. Znajduje się tam pamiątkowy obelisk.

Zespół 26 kaplic, których inicjatorem budowy
był założyciel Wejherowa Jakub Wejher. Pod
względem architektonicznym poszczególne
kaplice należą do unikatowych dzieł sztuki
barokowej na Pomorzu. Wg. tradycji odległości
pomiędzy kapliczkami odpowiadają odległością
pomiędzy stacjami Drogi krzyżowej w Jerozolimie.
Jest to miejsce licznych uroczystości z udziałem
pielgrzymów z całego kraju, szczególnie warto
uczestniczyć w wielkopiątkowej inscenizacji
Misterium Męki Pańskiej.

Kościół klasztorny św. Anny

Brzeg klifowy

Latarnia morska

PIAŚNICA

Niewielka wieś kaszubska w Puszczy Darżlubskiej, której okoliczne lasy były świadkiem największej
hitlerowskiej masowej zbrodni ludobójstwa na Pomorzu. To miejsce upamiętniające ok. 14 tys. osób
zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1940. Piaśnica nazywana jest pomorskim Katyniem.

WŁADYSŁAWOWO

Miasto usytuowane na krańcu Mierzei Helskiej,
o charakterze letniskowym. Dzisiejszy Hel
położony jest ok 1.5 km na wschód od pierwotnej
lokalizacji miasta. Stary Hel prawa miejskie
uzyskał już w XIII w, jednak siły natury sprawiły,
że na początku XV w. trzeba było budować
nową osadę w obecnym miejscu. Odwiedzając
Hel warto wybrać się na spacer kładkami,
umieszczonymi na krańcu cypla, które chronią
roślinność wydm morskich przed dewastacją.

Muzeum Ziemi Puckiej – Zagroda gbuska i rybacka

Miasto u ujścia rzeki Łeby do Bałtyku, które
posiada niepowtarzalne walory wypoczynkowe,
turystyczne i uzdrowiskowe. Obfituje w liczne
atrakcje, które doskonale wypełniają czas
wypoczywających tu turystów a w szczególności
rodzinom z dziećmi. Odwiedzając Łebę warto
wybrać się na spacer ulicą Kościuszki, gdzie
zachowała się dawna zabudowa pamiętająca
jeszcze czasy rybackiej osady. Dzisiaj
w starych rybackich domkach funkcjonują
sklepy, kawiarnie i bary. Popularnym traktem
spacerowym jest także promenada nad kanałem
Chełst i port rybacki.
Jednak
najbardziej
charakterystycznym
obiektem w Łebie jest górujący nad plażą
okazały budynek dawnego domu zdrojowego,
przypominający
majestatyczny
zamek.
Od ponad 100 lat pełni funkcje noclegowe
i wypoczynkowe. W lesie w zachodniej części
miasta można odkryć relikty gotyckiego
kościoła św. Mikołaja, który niegdyś znajdował
się w samum centrum Łeby. Dzisiejsza
miejscowość zlokalizowana jest na wschód
od tej sprzed wieków. Obecny kościół św.
Mikołaja pochodzi z 1683 r., a jego ciekawostką
jest namalowany na prześcieradle obraz
niemieckiego ekspresjonisty Maxa Pechsteina
ukazujący Maryję stojąca na kluli ziemskiej
zanurzonej w wezbranym morzu z płynącymi
statkami.

Zamek na plaży Neptun – dawny dom kuracyjny

SARBSK
Niewielka wieś w okolicy Łeby, która posiada
niezwykłą atrakcję dla dzieci w postaci
Sea Park Sarbsk. To wyjątkowe miejsce,
w którym najmłodsi mogą poznać nadmorski
świat przyrody. W parku znajduje się basen
z fokami szarymi i pospolitymi, kotikami
południowoamerykańskimi
i
uchatkami
kalifornijskimi.
Sea Park Sarbsk
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