
Piękne plaże, gotyckie zabytki i artystyczny klimat – jak w Barcelonie. 

Wielobarwne kamieniczki przeglądające się w wodzie – jak w 

Amsterdamie. Niesamowite industrialne przestrzenie przerobione na 

alternatywne miejsca spotkań – jak w Hamburgu czy Berlinie. 

Gdańsk łączy w sobie cechy wielu europejskich metropolii, ale i tak 

jest jedyny w swoim rodzaju. Czy można poznać go w 3 dni? Oto 

nasz weekendowy przewodnik po stolicy polskiego wybrzeża



Gdzie zjeść Gdzie się

zabawić?

Jedna z najbardziej znanych gdańskich 

restauracji, zlokalizowana przy Długim 

Pobrzeżu. Klimat portowej knajpy sprzed 

200 lat, sporo regionalnych smakołyków 

w menu oraz warzone na miejscu piwo.

Gdański Bowke 

Elegancka restauracja, w której można 

skosztować najbardziej znanego 

lokalnego trunku o tej samej nazwie, 

przyrządzanego z dodatkiem płatków 

prawdziwego złota.

Goldwasser

Najpopularniejsze miejsce na 

wieczorny wypad w sercu 

gdańskiej Starówki. Zagęszczenie 

pubów, klubów, piwiarni i barów 

przekąskowych jest tu 

największe w okolicy, a do 

najpopularniejszych lokali należą 

urządzony w brytyjskim stylu 

pub U Szkota, klimatyczny Red 

Light czy legendarny Flisak ’76.

Ulica Piwna


DZIEŃ

1 Popołudnie i wieczór pierwszego dnia najlepiej przeznaczyć 

na niezobowiązującą przechadzkę po gdańskim Śródmieściu. 

Bez pośpiechu, bez konkretnego celu, oddychając 

niepowtarzalną atmosferą zabytkowego, ale pulsującego 

współczesnym rytmem miasta.

Co zobaczyć?
Spacer zapoznawczy

Prawdopodobnie najlepszy naturalny punkt widokowy 

zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwiem centrum 

Gdańska (ok. 20 minut spacerem z Długiego Targu). 

Warto przyjść tutaj o zachodzie słońca, by podziwiać 

imponującą panoramę sięgającą od gdyńskiego Orłowa z 

jednej strony aż po Żuławy Wiślane z drugiej.

Góra Gradowa 
Żywy symbol dynamicznego rozwoju Gdańska. Dawniej 

straszyły tutaj porośnięte chwastami ruiny dawnych 

spichlerzy – dziś to bodaj najmodniejsze miejsce w 

mieście. Nowoczesne budynki, nawiązujące stylistycznie 

do dawnej zabudowy, mieszczą w sobie luksusowe 

hotele, popularne bary czy hipsterskie food courty.

Wyspa Spichrzów



DZIEŃ

2
Najszersza z gdańskich plaż (i jedna z najszerszych w Polsce), licząca sobie 

ponad 130 m pięknego, drobniutkiego piasku. Co roku powiewa tutaj 

Błękitna Flaga i nawet w szczycie sezonu łatwo znaleźć wolne miejsca. Na 

uwagę zasługuje absolutnie też imponujący widok na ogromny terminal 

kontenerowy Portu Północnego. Z centrum można tu dojechać 

samochodem (w ok. 15 minut), tramwajem nr 8 i 9 lub rowerem.

Co zobaczyć?

Plaża Stogi

To coś więcej niż muzeum – raczej 
nowoczesna, inspirująca przestrzeń, w 
której można na różne sposoby 
zapoznać się z najnowszą historią Polski, 
ze szczególnym naciskiem na powstanie 
NSZZ “Solidarność” i okoliczności, które 
doprowadziły do upadku komunizmu. 
Mieści się ok. 20 minut spacerem od 
Długiego Targu, przy dawnym wejściu 
do Stoczni Gdańskiej i obok pomnika 
poległych stoczniowców.

Europejskie Centrum  
Solidarności

Miejsce, w którym wybuchła II wojna światowa. Obowiązkowe 

punkty zwiedzania to słynna Wartownia nr 1 – jedyna zachowana 

po dziś dzień – a także zrujnowane koszary, wielki napis „Nigdy 

więcej wojny” oraz charakterystyczny Pomnik Obrońców 

Wybrzeża. Na Westerplatte można dojechać samochodem lub 

autobusem nr 106, 138 i 606. Najlepiej jednak dopłynąć tu z 

Długiego Pobrzeża statkiem Żeglugi Gdańskiej lub pirackim 

galeonem. Rejs w jedną stronę trwa ok. 35-40 minut, a po drodze 

można podziwiać m.in. Gdańską Stocznię Remontową, nabrzeża 

portowe oraz zabytkową Twierdzę Wisłoujście.

Westerplatte


Gdzie zjeść

Kulinarne serce Trójmiasta. 

Pierwszy w Gdańsku Restaurant 

Market, czyli przestrzeń łącząca 

pod jednym dachem różne 

koncepty gastronomiczne. W 

zabytkowym budynku na Wyspie 

Spichrzów można skosztować 

specjałów z całego świata.

Słony Spichlerz

Gdzie się

zabawić?

Dwa najgorętsze miejsca spotkań w mieście, 

zlokalizowane na dawnych terenach 

stoczniowych, wśród postindustrialnych 

zabudowań i w cieniu potężnych żurawi. 

Bary w starych kontenerach, kluby i 

foodhalle w przemysłowych halach, street 

art, imprezy, warsztaty, plaża, plac zabaw – a 

przede wszystkim przyjazna, niepowtarzalna 

atmosfera, której próżno szukać 

gdziekolwiek indziej w Polsce.

100cznia i Ulica Elektryków




DZIEŃ

3
Serce starego Gdańska i najbardziej reprezentacyjna arteria w mieście. 

Koniecznie trzeba obejrzeć XVII-wieczną Fontannę Neptuna, okazały 

Dwór Artusa, Ratusz Głównego Miasta z 83-metrową wieżą i carillonem 

oraz niezliczone kolorowe kamieniczki. Warto też stanąć w zamykającej 

Drogę Królewską Złotej Bramie i porównać znajdujące się tam zdjęcia z 

obecnym wyglądem gdańskiej Starówki.

Co zobaczyć?

Długi Targ i Droga Królewska

Długi Targ i Droga Królewska
Największy na świecie kościół wzniesiony 

z cegły – surowe wnętrze może pomieścić 

nawet 25 tys. osób. W środku znajduje się 

m.in. zegar astronomiczny, Piękna 

Madonna Gdańska z XV w. oraz grób 

prezydenta Pawła Adamowicza. Warto 

pokonać 409 stopni i wspiąć się na wieżę, 

by podziwiać fantastyczną panoramę 

starego Gdańska.

Bazylika Mariacka 
Zdaniem wielu osób najpiękniejszy 

zakątek w całym Gdańsku. Choć 

uliczka liczy sobie zaledwie 185 m 

długości, swoim klimatem i magią 

przebija wszystko inne, co można 

zobaczyć w mieście. Mieści się tu 

również największe skupisko 

sklepików i straganów z głównym 

skarbem Bałtyku – bursztynem.

Ulica Mariacka

Wyspa na Motławie, połączona z Długim 

Pobrzeżem zwodzoną kładką. Przy 

nabrzeżu cumuje pływające muzeum SS 

Sołdek z 1949 r. – pierwszy polski statek 

zbudowany po wojnie. Na turystów 

czeka tutaj również główna siedziba 

Narodowego Muzeum Morskiego, 

fotogeniczny napis „Gdańsk” oraz 

ogromne koło widokowe AmberSky, 

zwane żartobliwie „Gdańsk Eye”.

Ołowianka

Malownicze, znane z setek zdjęć i 

pocztówek nabrzeże Motławy, którego 

największą atrakcją jest Żuraw Gdański 

– dawna brama miejska, która pełniła 

również funkcję dźwigu portowego. 

Dziś to największa i najstarsza 

zachowana taka konstrukcja na 

świecie i jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych symboli miasta.

Długie Pobrzeże i Żuraw 

Oaza zieleni, która niedawno została uznana przez samych 
mieszkańców za najbardziej romantyczne miejsce w całym 
Trójmieście. Wystarczy krótki spacer Aleją Lipową w 
prawdziwym tunelu z drzew, chwila zadumy nad 
wodospadem albo rzut oka na “Książęcy Widok”, czyli staw 
dawniej wizualnie “połączony” z morzem, by zakochać się 
w tym miejscu bez pamięci. Trzeba również zajrzeć do 
sąsiedniej katedry oliwskiej – to najdłuższy kościół w 
Polsce, który słynie z największych w kraju organów (7876 
piszczałek!). Park Oliwski mieści się ok. 10 km od centrum, 
w stronę Sopotu.

Park Oliwski



Dla osób pragnących zobaczyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie najlepszym rozwiązaniem 

będzie zakup gdańskiej Karty Turysty z pakietem „Zwiedzanie”. Obejmuje on darmowy wstęp do 

ponad 20 różnych obiektów w całym Trójmieście, a także zniżki do popularnych atrakcji (jak m.in. 

Olivia Star czy koło widokowe AmberSky) oraz restauracji.



W sezonie 2021 Karta Turysty z pakietem „Zwiedzanie” kosztuje (normalna/ulgowa): 55/35 zł za 

24 godz., 75/50 zł za 48 godz. i 95/65 zł za 72 godz. 



Kartę można zamówić online z wysyłką do domu lub odebrać w punkcie informacji turystycznej. 

Można ją również dodatkowo doładować biletem na komunikację miejską.

Gdańsk posiada 

bezpośrednie połączenia 

lotnicze z Warszawą, 

Krakowem, Lublinem i 

Rzeszowem.

Z Warszawą i Krakowem Gdańsk 

łączy droga ekspresowa S7. Dojazd 

ze stolicy zajmuje obecnie nieco 

ponad 3,5 godz. Od strony Torunia, 

Łodzi i Górnego Śląska prowadzi 

autostrada A1. Czas dojazdu z 

Łodzi to nieco ponad 3 godz. 

SamolotSamochód

Pociągiem do Gdańska z niektórych miast 

można dojechać bardzo szybko – Pendolino z 

Warszawy jedzie obecnie zaledwie 2,5 godz., z 

Krakowa nieco ponad 5 godz. Ponadto główny 

dworzec kolejowy mieści się bezpośrednio pod 

Górą Gradową, w odległości spaceru od 

większości hoteli i najważniejszych atrakcji. 

Pociąg 

Jak  
dojechać  

do Gdańska?

Jak wygodnie  
zwiedzać Gdańsk?

Jak  
poruszać się  
po Gdańsku?

W mieście najwygodniej poruszać się pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. Gdańsk posiada 
bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń tramwajowych i autobusowych, a najlepszą opcją na podróże 
do bardziej oddalonych dzielnic, jak Oliwa czy Wrzeszcz (albo do Sopotu i Gdyni), jest kolejka SKM. 



Jeśli planujemy połączyć zwiedzanie z przejazdami komunikacją, najlepiej zaopatrzyć się w gdańską 
Kartę Turysty. W jej ramach można wybrać m.in. pakiet „Komunikacja”, który uprawnia do darmowych 
przejazdów w obrębie całego Trójmiasta, a także do darmowych wstępów oraz zniżek w wybranych 
atrakcjach turystycznych.



W sezonie 2021 Karta Turysty z pakietem „Komunikacja” kosztuje (bilet normalny/ulgowy): 50/35 zł 
za 24 godz., 65/45 zł za 48 godz. i 80/55 zł za 72 godz.


