Najpiękniejsza plaża w Polsce i morze zieleni, perełki architektury uzdrowiskowej i tajemnicze fortyfikacje, nadmorskie promenady z
prawdziwego zdarzenia, 140 km tras rowerowych, wodne atrakcje dla aktywnych i tyle możliwości wypoczynku, ile samych wysp… a nawet
więcej. Oto Świnoujście! Zobacz jeden z możliwych scenariuszy weekendowego pobytu na polskich wyspach nieskończonych możliwości!

DZIEŃ
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Najpiękniejsza plaża w kraju

Co zobaczyć?

Długa na 10 km i miejscami szeroka na 200 m plaża o łagodnym zejściu
do morza od kilku lat regularnie zwycięża w plebiscytach na najlepszą
plażę w Polsce. Jest tu czysto i bezpiecznie (Błękitna Flaga powiewa
regularnie od przeszło 17 lat). W dodatku plażę oblewają wody Bałtyku
o statystycznie najwyższej temperaturze w kraju.

Promenady

Sky Molo w Radissonie

Stawa Młyny

W Świnoujściu czekają aż trzy promenady, każda inna. Pierwsza to stara

Na

Wejścia do świnoujskiego portu,

– ale świeżo zmodernizowana – promenada nadmorska, która prowadzi

znajduje się platforma Sky Molo – „młodsza

na

od samej granicy polsko-niemieckiej do dzielnicy uzdrowiskowej.

siostra” słynnej chicagowskiej platformy The

charakterystyczny

Równolegle do starej promenady, bliżej wydm znajduje się nowa,

Ledge. Unikatowa na skalę całego Wybrzeża

Stawa

całoroczna Promenada Zdrowia złożona z 3 tras – biegowej, rolkowej i

kładka umieszczona na wysokości 50 m n.p.m.

rowerowej. Ostatnia promenada to ciągnąca się wzdłuż plaży ścieżka

jest

spacerowo-rowerowa w koronie wydm – zaczyna się od wejścia na plażę

hotelowych. Jednak szklany taras widokowy w

przy dawnej krytej pływalni (przy ul.

kawiarni Horizon Café na 13. piętrze to także

Żeromskiego),

a kończy na

wysokości połowy pierwszej świnoujskiej promenady.

Gdzie zjeść
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Świnoujścia

oficjalnego

logo

miasta. Stawa jest sławna! Trzeba
mieć z nią zdjęcie!

Między Ustami

Piaskownica


Lokal o industrialnym designie w centrum, przy

Beach bar na plaży. W ciągu

Armii Krajowej 13, tuż obok Parku Zdrojowego.

dnia można tu zjeść rybkę,

Restauracja słynie z kuchni staropolskiej. Choć

lody, wypić piwo. Wieczorem

esencjonalna zupa rybna i czarne tagliatelle z
krewetkami to wystarczający argument za wizytą,
Między Ustami nie tylko epicko karmi, lecz także
tworzy klimatyczną przestrzeń dla literackich i
muzycznych uniesień. Restauracja gościła m.in.

Gdzie się

zabawić?

obsługa beach baru zamienia
się w zręcznych barmanów
przygotowujących raz po raz
imprezowe

klasyki.

Parkiet

jest niewielki, ale pomieści

noblistkę Olgę Tokarczuk, organizowane są w niej

wszystkich, którzy chcą się

wieczorki autorskie, koncerty muzyki klasycznej i

wyszaleć.

Jazz Festiwal „Nowa Wyspa”.
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Fort Anioła

Co zobaczyć?

Jeden z 4 fortów Twierdzy Świnoujście, które przetrwały do naszych czasów i są udostępnione
do zwiedzania. Wybudowanego na wzór rzymskiego mauzoleum Hadriana Fort Anioła skrywa
salę Wikingów z kolekcja zbroi, salę kominkowa z kawiarnią i wystawą szkła artystycznego,
rzeźb, obrazów i biżuterii z bursztynu oraz salę nawigacji z ekspozycją sprzętów okrętowych.
Warto wejść na ozdobiony krzewami róż taras i wziąć udział w 15-minutowej zabawie
poszukiwania złota Bałtyku w kopalni bursztynu zlokalizowanej na dziedzińcu.


Fort Zachodni

Fort Gerharda

Podziemne Miasto

W sąsiedztwie Fortu Anioła znajdziemy
Fort Zachodni – budowlę mającą charakter
reduty. Tu stacjonowała kompania
szturmowa, która zdobywała Westerplatte.
Od 2008 roku działa tu Muzeum Historii
Twierdzy, w kolekcji którego znajdują się
broń, części mundurów i wiele innych
eksponatów znalezionych w okolicy fortu
czy w samym forcie. Atrakcją budzącą
największe emocje jest ekspozycja
plenerowa mechanicznych armat i
wyrzutni…. którym można kręcić.

hoć trudno w to uwierzyć, zwiedzaniu
ceglasto-ziemnego fortu z m.in. fosą, latryną,
prochownią, laboratorium amunicyjnym oraz reditą, w
której znajduje się obecnie stała wystawa muzeum (z
kolekcją uzbrojenia artyleryjskiego… i butelką
francuskiego wina z 1339 roku!) towarzyszą wystrzały z
armat… i salwy śmiechu. Wszystko za sprawą
oryginalnego scenariusza zwiedzania realizowanego
dzielnie przez przewodnika-gefrajtera w pruskim hełmie.
Lepszą zabawę w wojsko trudno sobie wyobrazić.


Po zejściu na ziemię, warto się jeszcze pod nią zapaść i udać się do
oddalonego o kilka minut jazdy samochodem Podziemnego Miasta
zlokalizowanego pomiędzy osiedlami Przytór i Warszów. Podobno to
właśnie stąd planowano atomowy atak na Skandynawię i do dziś zachowały
się tu plany III wojny światowej. Pięć wielkich betonowych schronów,
wyposażone w najnowszy sprzęt stanowiska dowodzenia, sale operacyjne,
pomieszczenie chroniące przed podsłuchem, centrala telefoniczna, kasyno, a
nawet „salonka” dla najwyższych rangą oficerów – i wszystko to połączone
kilometrem podziemnych korytarzy. Ta dawna Bateria Vineta no jeden z
najbardziej tajemniczych systemów fortyfikacyjnych w naszej części Europy.
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Gdzie 
zjeść

Znalezienie pożywnej przekąski w
Świnoujściu to bułka z masłem, a
konkretnie – bułka z rybą. Tzw.
Fischbrötchen – rybny przedstawiciel
niemieckich fast foodów – to popularny
w zachodniej części Wybrzeża sposób
na szybkie uzupełnienie kalorii. Bułkę ze
śledziem, szprotem, łososiem, makrelą
czy inną rybą w Świnoujściu zakupić
można w budce na kółkach spotykanych
zwłaszcza w okolicach starej promenady.

lub, a przy okazji: Centrum
Kultury Niezależnej Twórczej,
Hostel - Szkoła Kitesurfingu i
Kawa & Bar - Sklep Vintage w
jednym. Hipsterski klimat i
dźwięki muzyki elektronicznej
miksowanej przez DJ’a za
wyłożonymi białymi kafelkami
barem.
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Co zobaczyć?

Kajaki
Długi na
Targarchipelagu  
i Droga Królewska
wysp Wstecznej Delty Świny

Na trzeciej z zamieszkałych wysp Świnoujścia, a konkretnie
w Marinie Karsibór, czekają na amatorów sportów wodnych
kajaki, na pokładzie których można eksplorować archipelag
wysp Wstecznej Delty Świny. Szlaki kajakowe z
prawdziwego zdarzenia to m.in. mierząca 30 km długości
trasa „Wokół 44 wysp” – w tym m.in. oryginalnej „Krowiej
wyspy”, na której pasą się ekologicznie liczni
przedstawiciele bydła domowego z rodziny wołowatych.


Rezerwat Karsiborskie  
Paprocie


Rezerwat Ogólnopolskiego  
Towarzystwa Ochrony Ptaków

Obejmujący teren niemal 38 ha rezerwat słynie
na całą Polskę z bujnych, sięgających ponad 2
metry wysokości paprociowych zarośli,
składających się głównie z objętego ochroną
Długosza Królewskiego. By nie zagubić się w
paprocim labiryncie i nie spłoszyć ukrywających
się w nim bielika, zimorodka, gągoła czy
gąsiorka, najlepiej wyruszyć na spacer 1 z 2
ścieżek spacerowo-edukacyjnych – o długości 4
km lub ścieżką skróconą, która mierzy 2,7 km.

Prawdziwe ptasie eldorado, gdzie królują
batalion, czarny bocian czy najrzadszy spośród
europejskich wędrownych ptaków śpiewających
– wodniczka. Aby się im przyjrzeć (a także
kilkuset innym gatunkom ptaków), wystarczy
założyć kalosze, wziąć lornetkę do ręki i wdrapać
się na drewniany punkt obserwacyjny.
Dodatkową atrakcją dla miłośników dziewiczej
natury są koniki polskie pasące się swobodnie na
terenie rezerwatu.

Marina jachtowa
Zlokalizowana u wejścia do świnoujskiego portu marina jachtowa
udostępnia ponad 300 miejsc postojowych i stanowi największy tego typu
obiekt na polskiej części Wybrzeża. O jakości oferowanych usług
najdobitniej świadczy międzynarodowe wyróżnienie Błękitnej Flagi.
Całoroczna marina stanowi doskonałą bazę wypadową do Skandynawii i
Niemiec. W ciągu zaledwie kilku godzin można stąd popłynąć na Bornholm,
a jachtami o małym zanurzeniu eksplorować zakamarki Świny.


Rowery na wyspie Karsibór
Rower to najlepszy sposób, by odkryć fascynujące
tereny, których gospodarzami byli w przeszłości m.in.
Wenedowie, Wikingowie, Duńczycy, Szwedzi, Niemcy,
Polacy i Książęta Pomorscy. Punkty na trasie, których
pominąć nie można, to m.in. kościół Najświętszej Maryi
Panny (najstarsza świątynia w Świnoujściu), ukryty w
lesie pomnik lotników RAF, niewielkie wzniesienie
Piekarzyna usypane na wypadek powodzi i mały
ewangelicki cmentarz z pierwszej połowy XIX wieku.

Gdzie 
zjeść

Tawerna Rybacka przy
Marinie Karsibór
W menu drewnianej restauracji z
widokiem na marinę i rozlewiska
Świny króluje ryba złowiona przez
miejscowych rybaków w okolicznych
wodach. O to, co jest świeżego w
danym dniu, warto zapytać obsługę
lokalu przed złożeniem zamówienia.

Samochód

Jak  
dojechać?

Z głębi kraju do Świnoujscia dotrzeć można droga krajową nr 3 (wchodzącą w skład trasy europejskiej E65). Dojeżdżając do miasta
trzeba kierować się na przeprawę promową Karsibór-Świnoujście. Miasto jest dobrze skomunikowane z południem kraju. Przejazd z
Krakowa trwa około 8 godzin, w czasie gdy z Warszawy tylko godzinę mniej.  


Chcąc uniknąć korków (częste w sezonie letnim), można obrać trasę alternatywną przez Niemcy. Po W tym wypadku przekraczamy
granicę w Kołbaskowie lub Lubieszynie i kierujemy się na Pasewalk, następnie Anklam, Usedom, Zirchow i dalej bezpośrednio do
Świnoujścia lub przez Albeck. W przypadku drogi Aleją Wojska Polskiego ze Szczecina należy kierować się do Tanowa, potem na
Dobieszczyn, a po przekroczeniu granicy na Ueckermünde - na Anklam.


Samolot

Pociąg 

Przeprawa promowa

To najszybsza z opcji dotarcia do miasta. W

Świnoujście
posiada
bezpośrednie
połączenie kolejowe m.in. z Warszawą
(minimum 10 godz.), Krakowem (10 godz.)
czy Wrocławiem (6,15 godz.). Pomiędzy
Świnoujściem a Szczecinem regularnie
kursują pociągi (nawet kilkanaście w ciągu
dnia), a podóż trwa ok. 2 godz.

Aby się tu dostać z wyspy Wolin, gdzie zatrzymują się pociągi przybywające z różnych zakątków
Polski, trzeba skorzystać z 1 z 2 przepraw promowych. To codzienność dla mieszkańców wysp i
prawdziwa gratka dla turystów – nigdzie indziej nie czuć bardziej wyspiarskiego charakteru miasta. W
arto pamiętać, że z przeprawy promowej Świnoujście Warszów mogą korzystać samochody osobowe
do 3,5 tony oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton. Za dnia na wyspę Uznam
dostęp mają tylko pojazdy z tablicami rejestracyjnymi ZSW lub z odpowiednimi identyfikatorami.
Dopiero nocą, w godz. 22.00 – 4.00, także i samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3 ton bez ograniczeń. To jeden z powodów, dla których warto zrezygnować z
samochodu podczas wizyty w Kranie 44 Wysp. Ale nie jedyny. Miasto to eldorado dla rowerzystów.

okolicy Świnoujścia znajdują się 2 porty
lotnicze: w Goleniowie oraz po niemieckiej
stronie

wyspy

Uznam

(Heringsdorf,

sezonowy). Polskie lotnisko jest oddalone od
Świnoujścia o około 70 km. Brakujący odcinek
możemy pokonać samochodem lub pociągiem.

Najlepiej rowerem. Cykliści liczyć
mogą na rozbudowaną sieć szlaków i
dróg rowerowych, połączonych z

Jak poruszać się  
po wyspach?

ścieżkami po niemieckiej stronie
wyspy Uznam. Łącznie 140 km drogi
dla dwukołowców.

Wypad za  
granicę

Dzięki
Uznamskiej
Koleji
Uzdrowiskowej w krótkim i bez
żadnych problemów dostać się
można
ze
Świnoujścia
do
cesarskich kurortów Ahlbeck,
Heringsdorf i Bansin, a także do
bardziej oddalonych miejscowości
w Niemczech, takich jak Wolgast,
Stralsund czy Barth. Co więcej, z
uznamskiej stacji Świnoujście
dotrzeć można z przesiadką nawet
do Berlina.

