
Voivodat 
de Pomerània Occidental



El Voivodat de Pomerània Occidental està
localitzat al nord-oest de Polònia i fa 

frontera al nord amb el Mar Bàltic, a l’oest 
amb Alemanya, i al costat polonès, amb tres 

voivodats: Pomerània, Gran Polònia i 
Lubusz. La capital del voivodat és Szczecin. 

El Voivodat de Pomerània Occidental 
ocupa una superfície amb una àrea d’uns 

22.900 km².



Universitat de Szczecin



Universitat Tecnològica de 
Pomerània Occidental 



Escola de Negocis de Pomerània 
Occidental a Szczecin



Universitat de Medicina 
de Pomerània



Acadèmia Marítima 
de Szczecin 



Acadèmia d’Arts
de Szczecin



Politècnica de Koszalin



ZACHODNIOPOMORSKIE - morze przygód - to nadmorski region 
pełen wspaniałych przygód z wieloma nadmorskimi kurortami 
i sławnymi uzdrowiskami; na terenie województwa zlokalizowane są 
obszary atrakcyjne przyrodniczo z dwoma parkami narodowym na 
czele (Woliński i Drawieński); Zachodniopomorskie to region z 
mnóstwem atrakcji dla każdego turysty

És una regió costera plena 
d’aventures esplèndides amb 

molts punts d’interès a la 
costa i coneguts balnearis



BARLINEK



Barlinek és la Capital Europea de Nordic Walking. Hi ha 54 km de 
camins delimitats en el terreny del Parc Natural Barlinecko-
Gorzowski amb diversos nivells de dificultat.



MIĘDZYZDROJE



Międzyzdroje és un centre 
de lleure i turisme. A la 

ciutat trobem la seu de la 
direcció del Parc Nacional 

Woliński. Cada any s’hi 
organitza la famosa festa 

d’estiu del mes de juliol, el 
Festival d’Estrelles Europees. 



Els avantatges turístics de la ciutat són: la localització a la costa, les 
platges de sorra, els turons a la Serra Wolińska, la proximitat al Parc 

Nacional Woliński, els edificis de balnearis històrics i el Parc d'Aigües 
Minerals a la part costera de la ciutat



ŚWINOUJŚCIE



Świnoujście és una bonica ciutat 
amb port marítim localitzada en 
tres illes grans: Uznam, Wolin, 

Karsibór i en 41 de petites sense 
habitar, en el riu Świna i el Mar 

Bàltic. 



Świnoujście no és només un lloc on s’hi pot descansar a la platja, però també un 
balneari. Al barri coster de Świnoujście hi podem trobar catorze centres balnearis 

envoltats del Parc d'Aigües Minerals de més de 150 anys d’antiguitat. A més a més, a 
la ciutat hi trobarem molts punts d’interès i monuments històrics. 



Świnoujście és una 
oportunitat per als amants 

de les fortificacions. El 
Museu d’arquitectura 

militar, i sobretot el Fort 
de l’Àngel, construïts els 

anys 1854-1858, als 
temps de la dominació del 

rei prussià Frederic 
Guillem IV com a punt 

d’artilleria i observació de 
la Fortalesa de 

Świnoujście, us convida a 
una lliçó d’història

i un té aromàtic.



Els amants de la natura estaran encantats amb els precipicis de Wolin, la 
reserva de bisons i el fabulós Llac Turquesa, que forma una 
criptodepressió amb una profunditat de 18,6 metres del nivell del mar.  
L’illa de Wolin només està lligarà amb la terra ferma per quatre ponts. 
Un d’ells és un pont llevadís. L’assentament dels Víkings guerrers, el 
Turó del Penjat, on hi van sobreviure 30 kurgans, a l’actualitat és un 
museu a l’aire lliure. Els guerrers hi venen als festivals dels Víkings.



Świnoujście és per descomptat la 
ciutat ideal per gaudir de les 

vacances. Una platja daurada, el 
zumzeig del mar, les gracioses 

gavines volant sobre els caps dels 
estiuejants. El passeig marítim de 

Świnoujście és un bulevard d’abans 
de la guerra a la vora del balneari. 
El passeig marítim de Świnoujście 

està replet de cafeteries, bars i 
pistes per ballar. Els caminants 

estan acompanyats per la música 
de l’escenari de concerts.  



SZCZECIN



A pesar de que es troba separada
per una ruta navegable a una 

distància de 55 kilòmetres del 
Bàltic, aquí hi fan escala els vaixells 

d’alta mar. Fa 1000 anys que 
Szczecin és una ciutat marítima i 
una de les capitals de Pomerània.



Szczecin, la capital històrica de 
Pomerània Occidental, ja existia al 

segle IX com un jardí envoltat 
d’una muralla alta, que vigilava la 
travessia per l’Odra. Fa segles, tal 

com actualment, el Castell dels  
Prínceps de Pomerània és un 

centre cultural de la ciutat.  
Des de la Torre de les Campanes de 

trenta metres es pot observar la 
ciutat gran i moderna, repleta de 
meravellosos monuments, boscs 

pintats de verd i rius de fils blaus. 



El Museu de Tècnica i Comunicació és 
el museu i la institució cultural més 
nova de Szczecin. S’hi troba des de 
l’any 2006 a una antiga cotxera de 

tramvies modernitzada. Compte amb 
tramvies, autobusos, cotxes, 

motocicletes, bicicletes i aparells 
electrònics, electrodomèstics i 

dispositius de telecomunicació. La 
imatge principal del museu és la 

presentació dels assoliments de la 
indústria del motor a Szczecin des de 

l’any 1919.



Camins Turístics Subterranis 
de Szczecin. 

A sota de l’Estació Principal 
Ferroviària de Szczecin s’amaga 

el refugi civil més gran de 
Polònia. Es troba darrere d’unes 

portes vermelles secretes, al 
passadís subterrani de l’estació. 
El refugi va ser construït durant 

la 2a Guerra Mundial.  



KOŁOBRZEG



Kołobrzeg és la ciutat balneari més bonica i més gran de Polònia amb una 
bellesa inigualable i una història rica. L’activitat principal de la ciutat 

turística-balneària depèn de la seva excel·lent localització amb sortida al 
riu Parsęta amb els boscos veïns, els jaciments de peloides, l’ecosistema 

de fang i aigua, que garanteix la protecció de diverses espècies 
de plantes i animals poc comuns.



Mereix especial atenció el far 
construït al cim del fort del segle 

XIX, la basílica de la Santíssima Mare 
de Déu, la Torre de la Pólvora i el 

palau dels Brunszwicki, on es troba 
a l’actualitat la secció d’armes 

poloneses del museu que presenten 
l’historia de Kołobrzeg. 

El fet curiós és que durant el període 
de tempestes a la tardor-hivern hi té 
lloc la concentració més gran de iode 

de tot l’any.



USTRONIE
MORSKIE



Ustronie Morskie– el paradís per els platgers del Bàltic
Ustronie Morskie es troba a només 10 minuts de Kołobrzeg en tren. Aquesta 
petita vil·la d’estiueig és igual de famosa que els grans complexes de la costa 

del Mar Bàltic. El clima marítim i les avantatges d’estiuejar a Ustronie 
Morskie són la principal basa dels voltants. També cal valorar la proximitat 
als altres llocs similars a la costa polonesa. El Bàltic atrau els turistes per les 

innúmeres platges, la possibilitat de nadar al mar i els llocs d’interès propers. 



Un dels punts d’interès d’Ustronie 
Morskie és el roure Bolesław i 

Warcisław, o sigui els famosos roures 
pedunculats d’uns 800 anys més antics 
de Polònia. Són estàtues de la natura, 

que podem anar a visitar en una 
excursió en bicicleta, quan estiguem 

tips de la platja.



El Museu a l’aire lliure del Pa és 
un punt d’interès a l’estil d’una 
cabana del segle XIX- la antiga 

cabana del mur prussià, 
recoberta de canyes i palla. Aquí 
es pot tastar el pa fet segons la 

recepta real  de la Polònia antiga: 
sàrmata, sèrum de mantega i 

sènior, cuit a sobre de les fulles 
de col o ruibarbre. El cor del 

museu és un forn a llenya de 120 
anys, i entre les especialitats hi 

trobem una sopa servida en 
panets, kwas de pa, cervesa sense 

filtrar i vi dolç.  
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