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... odkrywaj na rowerze

nieoczywiste i nieznane
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nieoczywiste i nieznane

Odkrywamy razem z:

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 350
tel. fax 58 32 68 352
www.dt.pomorskie.eu
www.pomorskie.travel
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Pomorskie
- nieoczywiste i nieznane
Chylące się ku upadkowi dwory, pałace i folwarki, ruiny wiekowych kaplic grobowych,
opuszczone jednostki wojskowe pamiętające czasy zimnej wojny, nieczynne mosty
kolejowe czy też pozostałości ewangelickich cmentarzy to obiekty, przy których nie
ma kas biletowych, straganów z pamiątkami czy chociażby parkingów. Nie znajdziemy
ich również w przewodnikach turystycznych czy kolorowych folderach promocyjnych.
Opuszczone i ukryte, poddane upływowi czasu czekają na swój koniec bądź nowe życie.
Samo dotarcie do nich stanowi często nie lada wyzwanie a cześć z nich oglądać można
jedynie z zewnątrz, gdyż stanowią własność prywatną. W dobie wzrostu popularności
turystyki alternatywnej coraz częściej turyści szukają miejsc zapomnianych, nieznanych
i nieoczywistych. Zaczynają odkrywać budowle, które swoje dobre czasy maja dawno
za sobą. Interesuje ich każdy relikt, który niesie za sobą jakąś ciekawą historię
związaną z danym regionem. Miejsca, o których mowa nie są dla wszystkich. Docenią
je eksploratorzy i pasjonaci historii, którzy w starych, zniszczonych budowlach potraﬁą
odkryć dodatkową wartość. Obecna edycja map prezentuje ponad 400 takich obiektów,
które śmiało można zaliczyć jako tajemnicze i nieoczywiste.
Obiekty na mapie podzielone zostały na następujące kategorie:
Obiekty sakralne,
cmentarze

obiekty inne m.in..
(inżynieryjne,
hydrotechniczne,
przemysłowe)

zamki, dwory
i pałace

obiekty militarne

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania innego oblicza
naszego województwa!

Wiadukt na linii kolejowej Kokoszki - Kartuzy w okolicy Niestępowa .

Pomnik przy dawnej skoczni narciarskiej w Lasach Oliwskich.

Fortyfikacje nadmorskie w Brzeźnie.

Kępa Redłowska - 11 Bateria Artylerii Stałej.

Szaniec Jezuicki w Gdańsku.

Pozostałości radaru Jagdschloss w Łężycach.

Schron z II wojny światowej w Gdyni.
Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki,
Michał Bieliński, Tomasz Legutko, LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina,
Muzeum Pomorza Środkowego, Gmina Ustka, Tadeusz Przybył, Michał Piotrowski, Piotr Książek, Szymon Nitka
Opracowanie kartograﬁczne i graﬁczne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2022
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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