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

Opuszczony pałac z XIX w. w Lublewie Lęborskim.

Element Fortyfikacji Cypla Helskiego.

Grobowiec rodziny von Grass w Starzyńskim Dworze.

Kamienny stół w lesie nieopodal Celbowa.

Wraki niszczycieli nieopodal dawnego portu wojennego w Helu.

Pałac z XIX w. w Janowicach.

Ruiny wiatraka typu Holender w Pużycach.

Dąbrowa - tajemnicze cysterny w lesie.

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania innego oblicza
naszego województwa!

Babie Doły - ruiny torpedowni.

Niedokończona budowa elektrowni atomowej Żarnowiec.

KASZUBY PÓŁNOCNE - ATRAKCJE
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.

walory wypoczynkowe i krajobrazowe, dzięki czemu jest jednym z najpopularniejszych letnisk nad Bałtykiem.
Obecnie sztandarowym zabytkiem Władysławowa jest tzw. „Hallerówka”, czyli domek letniskowy należący do
słynnego generała. Warto odwiedzić mieszczącą się tam wystawę. W Domu Rybaka znajduje się Muzeum Motyli
i punkt widokowy na szczycie jego wysokiej wieży. W porcie zobaczymy wiele ciekawych jednostek morskich,
a spacerując słyną Aleją Gwiazd Sportu dojdziemy od morza do ciekawego kościoła w Cetniewie.

HEL
Miasto usytuowane na krańcu Mierzei Helskiej, o charakterze letniskowym. Odwiedzając Hel warto wybrać się
na spacer kładkami, umieszczonymi na krańcu cypla, które chronią roślinność wydm morskich przed dewastacją.
Godne zobaczenia są także Muzeum Rybołówstwa, helskie fortyﬁkacje, ulica Wiejska, fokarium i latarnia morska.

Zamek w Rzucewie
Muzeum Rybołówstwa w Helu.

ZATOKA PUCKA

JASTARNIA
Znane letnisko na Mierzei Helskiej, które powstało z połączenia dwóch osad – Jastarni Puckiej i Boru, czyli
Jastarni Gdańskiej. Warto tu odwiedzić zmodernizowany port, w którym cumują tradycyjne łodzie rybackie,
tzw. „pomeranki”, rybacki kościół NMP oraz Ośrodek Oporu Jastarnia z zachowanymi schronami bojowymi.

WEJHEROWO

Trasy rowerowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obﬁtują w spektakularne krajobrazy.

To płytka zatoka, stanowiąca zachodnią część Zatoki Gdańskiej, której powierzchnia wynosi 364 km2, a maksymalna
głębokość 55 m. Atrakcją w okolicach Zatoki jest popularna droga rowerowa biegnąca wzdłuż brzegu, jest to jedna
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.

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

Wejherowski rynek.

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.

ŁEBA
Miasto u ujścia rzeki Łeby do Bałtyku, które posiada niepowtarzalne walory wypoczynkowe, turystyczne
i uzdrowiskowe. 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 samym centrum Łeby.

Zatoka Pucka.

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.

PUCK
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.

WŁADYSŁAWOWO
Latarnia Stara na Rozewiu.
Władysławowo położone jest u nasady Mierzei Helskiej, od
północy otaczają ją wody Bałtyku, zaś od południowo – wschodniej – Zatoki Puckiej. Miasto posiada wyjątkowe
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