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Sąd Ostateczny Hansa Memlinga
Wybitne dzieło malarstwa niderlandzkiego,
przechowywane w Muzeum Narodowym
w Gdańsku.

Katedra w Kamieniu Pomorskim
Gotycka bazylika o bogatym wystroju
wnętrz i wspaniałych organach.

Fontanna Neptuna w Gdańsku
Symbol Gdańska.

Klasztor i kościół pw. Zwiastowania
NMP w Żarnowcu
Gotycki kompleks świątynny, leżący na
Pomorskim Szlaku Cystersów.

Katedra we Fromborku
Miejsce pochówku Mikołaja Kopernika.

Katedra w Kołobrzegu
Monumentalna, gotycka świątynia,
pamiętająca najstarsze dzieje miasta.

Bazylika Mariacka w Gdańsku
Największa ceglana świątynia w Europie.

Molo w Sopocie
Najdłuższe drewniane molo
w Europie, wysunięte na 458 metrów
w głąb morza.
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najciekawsze obiekty
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Miejsca PRzyjazne DziecioM

najciekawsze bUDowLe

Plaża Śródmieście w Gdyni
Kąpielisko i bardzo wiele atrakcji dla całej
rodziny.

Most w Darłówku
Jedyny w Polsce rozsuwany most,
otwierający wejście do portu.

Fokarium w Helu
Jedyny w Polsce tego typu obiekt, który
najlepiej odwiedzić w porze karmienia
zwierząt,.

Baszta Czarownic w Słupsku
Część ocalałych fortyfikacji miejskich,
niegdyś więzienie dla kobiet podejrzanych
o czary.

Muzeum Figur Woskowych
w Międzyzdrojach
Woskowe rzeźby osób związanych
z kinem i polskim światem artystycznym.

Ruiny kościoła św. Mikołaja
w Trzęsaczu
Położone malowniczo na morskim
urwisku pozostałości gotyckiej świątyni.

Hodowla wielbłądów w Sławnie
Można nie tylko obejrzeć te sympatyczne
zwierzaki, ale nawet uczestniczyć w ich
karmieniu.

Dom Rybaka we Władysławowie
Z wieży obecnej siedziby władz miasta
rozciąga się wspaniały widok na Zatokę
Pucką, Półwysep Helski i Bałtyk.

Wesołe miasteczko we Władysławowie
Jedno z większych w Polsce, z takimi
atrakcjami jak młyńskie koło, kolejka
górska i tunel strachu.

Latarnia morska w Świnoujściu
Najwyższa latarnia na całym wybrzeżu
Bałtyku.

Atrakcje Wybrzeża Bałtyku

Atrakcje Wybrzeża Bałtyku
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Żuraw w Gdańsku
Budynek nad Motławą, pełniący dawniej
rolę dźwigu do ładowania towaru na
statki.

Kino 4D w Ustce
Oprócz trójwymiarowych filmów efekty
specjalne, np. ruchome fotele, wibrująca
podłoga...
Miejski Ogród Zoologiczny w Oliwie
Park o powierzchni ok. 120 ha, który
zamieszkują zwierzęta pochodzące ze
wszystkich kontynentów.

▲ Baszta czarownic
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Istnienie Łeby wiąże się z nieustającą walką.
Jak chyba żadne inne miasto na Pomorzu,
musiała stawiać czoła trzem żywiołom naraz:
wodzie (zarówno w postaci fal morskich, jak
i wód rzek), wiatrowi i piaskowi. Wszystkie
zagrażały osadzie, ale jednocześnie nadały
jej wyjątkowy charakter, tak ceniony dzisiaj przez licznych turystów. W dodatku od
1998 r. Łeba jest księstwem! Księstwo Łeba
ma własną monetę, paszport, prawo jazdy,
wiele dyplomów, np. zdobycia Łąckiej Góry.
„Księstwo” zostało utworzone, by promować
region i uatrakcyjnić go turystycznie. Co faktycznie nieźle się udaje...

losu osady. Początkowo Łeba była niewielką
wsią należącą do możnowładczego rodu
Święców. Zwyczaj nakazywał, by znakiem
miejscowości stawał się herb właściciela.
Stąd właśnie rybo-pies, będący głównym
elementem herbu Święców. A skąd krzyż?
Nietrudno zgadnąć, pamiętając o zajęciu
Pomorza przez Krzyżaków w 1308 r. Krzyż był
znakiem rozpoznawczym Zakonu Szpitala
NMP. To właśnie komturowi krzyżackiemu
Łeba zawdzięcza lokację na prawie lubeckim.
Wydarzenie miało miejsce w 1357 r. W tym
czasie Łeba miała inną, dłuższą nazwę: Lebemunde – tzn. Łeboujście, podkreślającą
położenie u ujścia rzeki Łeby.
W 1558 r. na Bałtyku wybuchł ogromny
sztorm, który trwał kilka dni. Szalejący żywioł
wody przedarł się przez pas wydm i zalał

historia
Historię Łeby można prześledzić, patrząc na
jej herb. Znajduje się w nim rybo-pies (lub
rybo-zwierz) oraz krzyż. Pierwszy element
odnosi się do wczesnośredniowiecznego
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▲ Port jachtowy w Łebie

Plaże i aktywny wypoczynek
Plaża w Łebie jest podzielona na trzy
części: A, B, C – wszystkie są strzeżone.
We wszystkich wydzielono też sektor kolonijno-obozowy do kąpieli grup zorganizowanych.
Plażę A uważa się za najbardziej zatłoczoną i najgłośniejszą. Tu też jest zlokalizowana popularna dyskoteka. Poszukujący spokoju powinni wybrać się na plażę
B, gdzie znajduje się szkoła windsurfingu.
Obydwie plaże są dość czyste, choć pod
koniec dnia trudno nie zauważyć pustych
butelek czy papierków. Plaża C jest także

spokojna i czysta. Temperatura wody
wynosi średnio ok. 17°C. Po okolicy
można pojeździć na rowerach; wypożyczalnie działają przy ul. Powstańców Warszawy 6 i Sienkiewicza. Przy ul. Brzozowej są
otwarte korty tenisowe, a w hotelu „Łeba”,
ul. Nadmorska 9b, ogólnodostępny basen.
Łeba jest miejscowością doskonałą
do spacerów. Od dworca w stronę portu
i wybrzeża prowadzi ul. Sienkiewicza –
główny deptak miejski, wzdłuż którego
ciągną się bary, restauracje, smażalnie
i stragany z pamiątkami. Niedawno przekształcono ul. Kościuszki w deptak, na
którym powstała Aleja Prezydentów RP.
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a

miasto, które zostało doszczętnie zniszczone.
Nowe miasto lokowano w innym miejscu.
W tym czasie Łeba należała do Hanzy, zawijały tu statki z innych krajów.
Po pokoju westfalskim Łeba dostała
się pod panowanie Brandenburgii. Pod
koniec XVIII w. planowano zbudować na
jeziorze Łebsko duży port, który byłby połączony kanałem z Bałtykiem. Plany okazały
się mrzonką w obliczu żywiołu. Podczas

Kup książkę

jednego ze sztormów kanał został zalany,
a wszelkie prace trzeba by było zaczynać
od nowa. Zdecydowano o porzuceniu wielkiej idei. Dopiero kolejne stulecie nauczyło
ludzi, jak radzić sobie z wodą. Uregulowano
rzekę, wzmocniono wybrzeże poprzez zalesienie wydm i zbudowano falochrony. Od tej
pory Łeba spokojnie może rozwijać się jako
kurort letniskowy oraz ważny ośrodek przetwórstwa ryb.

Poleć książkę
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a co roku zimę spędzają stada łabędzi i dzikich kaczek. Warto wspomnieć także o wyjątkowości Zatoki Puckiej. Spotkamy tu fokę
szarą czy morświna.
Największą atrakcję stanowią piaszczyste plaże po obu stronach półwyspu
oraz szczególnie sprzyjające warunki
do uprawiania windsurfingu. Półwysep
odwiedza latem najwięcej gości na polskim wybrzeżu. Jest to bardzo ciekawy
region, chociażby ze względu na bogate
tradycje kulturowe. Mówi się tutaj zarówno
po polsku jak i po kaszubsku. Obszar parku
obejmuje kilka miejscowości, które uznaje
się powszechnie za „kultowe” miejsca
wypoczynku na polskim wybrzeżu.

Ochrona parku objęła Półwysep
Helski, który jest wysuniętym w morze
lądem, otaczającym Zatokę Pucką. Tak
naprawdę powinno się go określać jako
mierzeja usypana na skutek działalności
przybrzeżnych fal. Mierzeja ciągnie się na
długości 35 km, a szerokość wynosi od
300 m u nasady do ok. 3 km na cyplu. Aż
trudno uwierzyć, że przed około trzystu laty
był to ciąg wysp, dopiero potem zostały
one połączone w wyniku nadsypywania
piasku. Prawie połowa powierzchni parku
jest porośnięta lasem.
Dominuje sosna
z domieszką

Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony w 1978 r. jako jeden z pierwszych
parków krajobrazowych w Polsce. Ponad
połowę jego obszaru stanowią wody
Zatoki Puckiej. Część lądowa obejmuje
wąski pas wybrzeża morskiego, ciągnący
się od Białogóry po Półwysep Helski, oraz
zachodnie brzegi Zatoki Puckiej od Władysławowa do Mechelinek. W parku występują
wszystkie typy wybrzeża charakterystyczne
dla południowego Bałtyku: klify, wybrzeża
wydmowe, niskie wybrzeża zalewowe.
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brzozy, olchy i dębu. Na przylądku Rozewie
znajduje się rezerwat buków. Innym charakterystycznym elementem są torfowiska.
Dzięki tak zróżnicowanemu ukształtowaniu
podłoża, świat fauny i flory cechuje się
dużym urozmaiceniem.
Bogaty jest świat zwierząt,
a zwłaszcza ptaków. Występują tu myszołowy,
krogulce, bataliony, mewy,
rybitwy,
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Pierwoszyno
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Dębki są malutką, uroczą miejscowością
położoną u ujścia Piaśnicy do Bałtyku, 15 km
na zachód od Jastrzębiej Góry. W 1773 r. chłop
Maciej Dębek otrzymał od zakonu w Żarnowcu kawałek ziemi przy ujściu Piaśnicy.
Idąc za jego przykładem, w 2. poł. XVIII w.
Noclegi
Choć Dębki to malutka miejscowość,
znajdziemy tu zarówno kemping, jak i parę
kwater prywatnych.
◆ Camping Kaszub, ul. Łąkowa, tel.:
606746002, www.camping-kaszub.
com.pl; dorosły 14 zł, dziecko 8 zł,
namiot 9 zł, mała przyczepa 12 zł, duża
przyczepa 13 zł, samochód 9 zł. Dodatkową atrakcję stanowią spływy kajakowe rzeką Piwnicą oraz możliwość
jazdy motorówką.
◆ Pokoje gościnne Helios, ul. Rybacka 4,
tel.: 58 6735236, 601667081, www.helios.
debki.pl/; nocleg 25–55 zł/os. Schludne
dwójki, trójki i czwórki. Obiekt oddalony 200 m od morza, na posesji znajdują się plac zabaw i grill.
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Opalanie kompleksowe, nazywane przez
niektórych „beztekstylnym”, stało się modne
w latach 60. i 70. XX w. Zainicjowane przez
elity artystów, było dowodem swobody
ich poglądów i zachowań, i początkowo
bardzo szokowało społeczeństwo. Choć od
tego czasu minęło już wiele lat, to postawa
naturystyczna nadal nie jest powszechnie
akceptowana na polskich plażach.
W statucie nieistniejącego już Stowarzyszenia Naturystów Polskich zapisano: „Naturyzm to sposób życia w harmonii z naturą, charakteryzujący się praktykowaniem wspólnej nagości w celu
zaczęli tu przybywać kolejni chłopi. Osadnicy utrzymywali się głównie z rybołówstwa i uprawy ziemi. Wioskę nazwano na
cześć pierwszego z nich – Dębek. Z czasem
nazwa ewoluowała i tak powstały Dębki.
Wieś nabrała charakteru letniska dopiero
na pocz. XX w. W okresie międzywojennym
była to najdalej na północ wysunięta miejscowość polskiego wybrzeża. W Dębkach
znajdowała się więc wieża strażnica i stacjonowała straż graniczna. Dzisiaj teren ten
należy do rezerwatu „Piaśnickie Łąki”.
Ponieważ jest to typowa wieś wypoczynkowa, w dodatku z dość krótką historią, nie

upowszechnienia modelu polegającego
na szacunku wobec samego siebie, wobec
innych ludzi i wobec całej przyrody. Naturyści wypoczywają nago w warunkach,
w których ubiór nie spełnia pozytywnej
funkcji i przeszkadza, a więc podczas
plażowania, kąpieli, korzystania z sauny
i łaźni. Naturyzm uprawia się w miejscach
wydzielonych lub ustronnych, w gronie
zwolenników tej formy rekreacji. Naturystą może być każdy człowiek, którego
cechuje wysoki poziom kultury osobistej,
dba o zdrowie swoje i innych, o higienę
i estetykę ciała”.
może się pochwalić zabytkami. Ciekawym
obiektem jest drewniana
kapliczka
Księży Zmartwychwstańców, postawiona
w 1934 r. Jej architektura nawiązuje do tradycyjnych wzorców kaszubskich. Wystrój
kaplicy stanowi drewniana płaskorzeźba
Matki Boskiej Morskiej oraz Droga Krzyżowa,
której autorem był chłopski artysta samouk.
Do Dębek przybywa się z racji fantastycznej piaszczystej plaży. Tutaj jest też zlokalizowana jedyna w całej Polsce oficjalna
plaża naturystów. Składa się z jednej większej plaży i trzech mniejszych. Co roku są
na niej organizowane wybory Miss Natura.

▼ Plaża w Karwii o zachodzie słońca
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Karwia to nadmorska miejscowość letniskowa położona 5 km na zachód od Jastrzębiej Góry, a jednocześnie dzielnica Władysławowa. Może się poszczycić wielowiekową
historią, ponieważ pierwsza wzmianka o niej
pojawiła się w dokumentach już z 1274 r.
W 1. poł. XIX w. wieś liczyła 200 mieszkańców. Miejsce było piękne, ale niebezpieczne – podczas większych burz Karwia
była regularnie zalewana przez morze.
Ten płaski, podmokły teren upodobali
sobie osadnicy holenderscy. Możliwe,
że warunki naturalne przypominały im
rodzinną Holandię. Dzięki niderlandzkiemu
doświadczeniu w osuszaniu gruntów udało
im się nawet wyrwać część terenu wodom
Bałtyku. W latach 30. XX w. wybudowano
kilometrową tamę typu holenderskiego,
dzięki czemu okolica stała się w pełni zabezpieczona przez morskim żywiołem.
W okresie międzywojennym do Karwi
zaczęło przybywać coraz więcej letników.
Z czasem ta spokojna rybacka wioska przekształciła się w sympatyczną miejscowość
letniskową. Karwianie nie mogą narzekać na
krajobraz okolicy, w której mieszkają. Piaszczysta plaża jest oddzielona od lądu soczyście zielonym sosnowym lasem. W ciepły
dzień woń igliwia miesza się ze słonawą
bryzą morską i dolatującym zapachem pieczonej rybki. Smakosze, którym zechce
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Noclegi
Oferta noclegowa jest urozmaicona
pod względem zarówno miejsca, jak
i ceny. Do wyboru mamy pokoje gościnne,
domy wczasowe i pensjonaty.
◆ Pensjonat Delfin, ul. Ekologiczna
4, tel.: 58 7744697, 608143302, www.
delfin.wczasowicz.pl; nocleg 40–53
zł/os. Dwójki i trójki z łazienkami i TV,
większość z balkonami. Na korytarzu
znajduje się lodówka i mikrofalówka,
goście mogą zagrać w bilard, skorzystać z grilla. Pensjonat położony
w odległości 100 m od morza.

Wyżywienie
◆ Cukiernia Kaszubski Wafelek,
ul. Kopernika 8; czynne: w sezonie
codz. od 11.00 do ostatniego klienta.
Ta cukiernio-kawiarnia słynie z unikatowych kaszubskich wafelków w kształcie
serc. Przysmak jest serwowany z różnymi dodatkami. Ponadto można się
tu napić dobrej kawy i spróbować
deserów lodowych. Warto odpocząć
w małym ogródku z oczkiem wodnym.

się rano wstać, mogą podejść do przystani
rybackiej, gdzie z pewnością znajdą kuter,
który właśnie wrócił z połowu.
Na południe od Karwi ciągnie się rezerwat florystyczny „Bielawskie Błota”, zwany
potocznie Bielawą. To prawdziwy raj dla ptaków, a wczesną jesienią, gdy zaczynają kwitnąć wrzosy, wręcz trudno oderwać wzrok od
fioletowych połaci ziemi.
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karwia

Naturyzm

• Najwyższy szczyt Hiszpanii
• Zabytkowa zabudowa miast
• Rajska roślinność
• Podwodny świat
• Kąpiele morskie i słoneczne

Teneryfa

fot. na okładce: Shutterstock.com

Teneryfa

Teneryfa

Teneryfa – ta najbardziej znana kanaryjska wyspa jest nazywana „wyspą wiecznej wiosny”. Zachwyca niesamowicie bujną roślinnością i łagodnym klimatem, zachęcając do wypoczynku przez cały rok. Błękitne
wody Atlantyku i górujący nad wyspą wulkan Pico del Teide dostarczą
niezapomnianych wrażeń zarówno amatorom błogiego lenistwa, jak
i bardziej aktywnym: nurkującym i surfującym, wędrującym i jeżdżącym konno. Miłośnicy historii odkryją liczne zabytki, a smakosze – wyśmienitą kanaryjską kuchnię. Aż chciałoby się zatrzymać czas!
to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych
regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne ułatwią zaplanowanie
podróży. Przewodnik uzupełniają czytelne mapy, starannie dobrane zdjęcia
i liczne ramki z ciekawostkami. Wszystko to w połączeniu z poręcznym formatem i atrakcyjną szatą graficzną sprawia, że Travelbook to najlepszy wybór dla
ciekawych świata.
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