
Województwo 
Zachodniopomorskie



Województwo zachodniopomorskie 
położone jest w północno-zachodniej Polsce 
i graniczy od północy z Morzem Bałtyckim, 

od zachodu z Niemcami, 
a po stronie polskiej z trzema 
województwami: pomorskim, 

wielkopolskim i lubuskim. Stolicą 
województwa jest Szczecin. 

Zachodniopomorskie zajmuje obszar
o powierzchni blisko 22 900 km².
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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

To nadmorski region pełen 
wspaniałych przygód z 
wieloma nadmorskimi 
kurortami i sławnymi 

uzdrowiskami



BARLINEK



Barlinek to Europejska Stolica Nordic Walking.  Są tu 54 km 
oznakowanych tras na terenie Barlinecko- Gorzowskiego Parku 
Krajobrazowego o różnych poziomach trudności. 



MIĘDZYZDROJE



Międzyzdroje są ośrodkiem 
wypoczynkowym i 

turystycznym. W mieście 
znajduje się siedziba dyrekcji 

Wolińskiego Parku 
Narodowego. Popularną 

letnią imprezą rozrywkową 
jest organizowany corocznie 
w lipcu Europejski Festiwal 

Gwiazd. 



Walorami turystycznymi miasta są: położenie nad morzem, piaszczyste 
plaże, wzniesienia w Paśmie Wolińskim, bliskość Wolińskiego Parku 

Narodowego, historyczne zabudowania uzdrowiskowe i Park Zdrojowy 
w nadmorskiej części miasta



ŚWINOUJŚCIE



Świnoujście to piękne miasto z 
portem morskim położone na 

trzech dużych wyspach: Uznam, 
Wolin, Karsibór oraz na 41 
małych, niezamieszkanych 

wysepkach, nad rzeką Świną i 
Morzem Bałtyckim. 



Świnoujście to nie tylko miejsce, gdzie 
można odpocząć na plaży, ale także 
uzdrowisko. W urokliwej nadmorskiej 
dzielnicy Świnoujścia znajduje się 
czternaście ośrodków sanatoryjnych 
otoczonych ponad 150-letnim 
Parkiem Zdrojowym. Uzdrowisko 
specjalizuje się w leczeniu chorób z 
zakresu endokrynologii, kardiologii, 
dermatologii, narządów ruchu, układu 
oddechowego, kręgosłupa. Co więcej, 
w mieście znajdziemy wiele bardzo 

Świnoujście to nie tylko miejsce, gdzie można odpocząć na plaży, ale także 
uzdrowisko. W urokliwej nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia znajduje się 

czternaście ośrodków sanatoryjnych otoczonych ponad 150-letnim Parkiem 
Zdrojowym. Co więcej, w mieście znajdziemy wiele bardzo interesujących 

zabytków i obiektów historycznych. 



Świnoujście to gratka dla 
miłośników fortyfikacji. 
Muzeum architektury 
militarnej, a zwłaszcza 

Fort Anioła, zbudowany w 
latach 1854-1858, za 

czasów panowania króla 
pruskiego Fryderyka 

Wilhelma IV jako punkt 
artyleryjsko-

obserwacyjny Twierdzy 
Świnoujście, zaprasza na 

lekcję historii i 
aromatyczną herbatę.



Miłośnicy przyrody będą zachwyceni wolińskimi klifami, rezerwatem 
żubrów i bajecznym Jeziorem Turkusowym, tworzącym kryptodepresję 
o głębokości 18,6 metra poniżej poziomu morza. Wyspę Wolin ze stałym 
lądem łączą tylko cztery mosty. Jeden z nich jest mostem zwodzonym. 
Osada wojowniczych Wikingów, Wzgórze Wisielców, gdzie przetrwało 
30 kurhanów, dziś jest skansenem. Wojownicy zjeżdżają tu na letnie 
festiwale Wikingów.



Świnoujście to oczywiście miasto 
idealne na wakacje. Złota plaża, 

morza szum, mewy śmieszki 
krążące nad głowami letników. 
Promenada w Świnoujściu to 

przedwojenny bulwar na skraju 
uzdrowiska. Świnoujska 

promenada ukraszona jest 
kawiarniami, barami i parkietami 
do pląsów. Spacerowi towarzyszy 

muzyka z muszli koncertowej. 



SZCZECIN



Mimo, iż od Bałtyku dzieli je 
odległość 55 kilometrów szlaku 
żeglownego, zawijają tu statki 

pełnomorskie. Od 1000 lat 
Szczecin jest miastem morskim, i 

jedną ze stolic Pomorza.



Szczecin, historyczna stolica 
Pomorza Zachodniego, istniał już 

w IX wieku jako gród otoczony 
wysokim wałem, strzegącym 

przeprawy przez Odrę. Jak przed 
wiekami, tak i dziś Zamek Książąt 

Pomorskich jest centrum 
kulturalnym miasta. 

Z trzydziestoczterometrowej 
Wieży Dzwonów można zobaczyć 

duże i nowoczesne miasto, 
urozmaicone wspaniałymi 

zabytkami i ubarwione zielenią 
puszcz i niebieską nicią rzek. 



Muzeum Techniki i Komunikacji to 
najmłodsze muzeum i najmłodsza 
szczecińska instytucja kultury. Od 

2006r. mieści się w zmodernizowanej 
zajezdni tramwajowej. Gromadzi 
tramwaje, autobusy, samochody, 

motocykle, rowery i sprzęt 
elektroniczny, telekomunikacyjny i 

gospodarstwa domowego. 
Wizytówką muzeum jest prezentacja 

osiągnięć przemysłu 
motoryzacyjnego w Szczecinie od 

1919r. 



Szczecińskie Podziemne Trasy 
Turystyczne. 

Pod Dworcem Kolejowym 
Szczecin Główny ukryty jest 

największy cywilny schron w 
Polsce. Znajduje się za 

tejemniczymi czerwonymi 
drzwiami, w przejściu 

podziemnym dworca. Schron 
został wybudowany podczas II 

Wojny Światowej. 



KOŁOBRZEG



Kołobrzeg jest największym i najpiękniejszym polskim uzdrowiskiem o 
niezrównanym uroku i bogatej historii. Główna funkcja miasta 

turystyczno - uzdrowiskowa uwarunkowana jest doskonałym położeniem 
u ujścia rzeki Parsęty w sąsiedztwie lasów, złóż borowiny, ekosystemu 

bagienno - wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim 
gatunkom zwierząt i roślin.



Na szczególną uwagę zasługują 
latarnia morska zbudowana na 

koronie XIX wiecznego fortu, 
bazylika NMP, Baszta Prochowa i 

pałac Brunszwickich, gdzie obecnie 
znajduje się oddział muzeum oręża 

polskiego prezentujący historię 
Kołobrzegu. Co ciekawe, w okresie 

jesienno-zimowych sztormów 
występuje tu największe stężenie 

jodu w ciągu całego roku.



USTRONIE
MORSKIE



Ustronie Morskie - bałtycki raj dla plażowiczów
Ustronie Morskie dzieli od Kołobrzegu tylko 10 minut pociągiem. Ta 

niewielka wieś letniskowa jest jednak równie popularne co duże kurorty nad 
Morzem Bałtyckim. Morski klimat i walory letniskowe Ustroni Morskiej są 

podstawowym atutem okolicy. Warto docenić niewielką odległość od innych 
podobnych miejsc nad polskim wybrzeżem. Bałtyk kusi turystów licznymi 

plażami, możliwością kąpieli w morzu i okolicznymi atrakcjami. 



Ciekawą atrakcją Ustronia Morskiego 
jest dąb Bolesław i Warcisław, czyli 

słynne liczące około 800 lat 
najstarsze dęby szypułkowe w Polsce. 

To pomniki przyrody, do których 
możemy wybrać się na wycieczkę 

rowerową, kiedy chwilowo znudzi się 
nam plażowanie.



Skansen chleba to obiekt 
stylizowany na XIX- wieczną 

chatę z pruskiego muru, pokrytą 
trzcinową strzechą. Można tu 

spróbować prawdziwego chleba, 
wypiekanego według 

staropolskich receptur: 
sarmackim, maślankowym i 

seniorem, pieczonym na liściach 
kapusty lub rabarbaru. Sercem 

skansenu jest opalany drewnem 
120-letni piec, a wśród 

specjalności- żur podawany w 
chlebkach, kwas chlebowy, piwo 
niefiltrowane i wytrwane wino. 
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