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WĘDKARSTWO

PARK INWAZJA OWADÓW

pzw.org.pl/2754/

inwazjaowadow.pl/

Rybacka 28, Jantar
+48 609 260 702

Rybacka 11C, Jantar
+48 782 726 400

Jantar 0,34 km*

Jantar 0,88 km*

Wspaniałe hobby dostępne dla każdego od lat 5 do 105. W
pomorskim Jantarze wyjątkowo dużą popularnością wśród
miłośników wędki i spławika - oraz pozostałych akcesoriów do
połowu ryb - cieszy się słodkowodny staw (3,39 ha powierzchni)
Polskiego Związku Wędkarskiego. Niedaleko głównej drogi w
miejscowości można złowić choćby okonie oraz karpie.

Park rozrywkowo-edukacyjny, w którym dobrze odnajdują się tak
mali, jak i całkiem już duzi goście. Prawdziwe owady - zarówno za
szybą, jak i żywe (pełzające po rękach). Wartościowy wykład
entomologiczny - jest. Słowo o recyklingu - pada niejedno.
Gigantyczne modele owadów - obecne całą chmarą. Tory
przeszkód - sztuk 3. A do tego rój atrakcji dodatkowych.

FARMA JANTAR

FINAŁY MISTRZOSTW ŚWIATA W
POŁAWIANIU BURSZTYNU

katarzynakowalczyk0.wixsite.com/stajnia-fj

polawianiebursztynu.pl/

Gdańska 1, Jantar
+48 604 410 213

, Jantar
+48 552 478 692

Jantar 1,29 km*

Jantar 1,43 km*

Jazda konna - nauka, oprowadzanie, wycieczki w teren - to bodaj
największa atrakcja centrum sportowo-wypoczynkowego. Na
pięknym terenie ośrodka działają jeszcze mini zoo, ptaszarnia,
wypożyczalnia rowerowych kartów, boisko siatkarskie, różnego
typu place zabaw i kąciki dla dzieci oraz zespół basenów. Farma
Jantar jest dostępna również dla gości “zewnętrznych”.

Jak chwalą się lokalne władze - to już patentowa impreza Gminy
Stegna. Eliminacje odbywają się w wielu miejscowościach na
polskim wybrzeżu, natomiast ﬁnałowa rozgrywka tradycyjnie już
ma miejsce w Jantarze. W końcu nazwa zobowiązuje. Jak widać,
przeczesywanie okolic plaży w poszukiwaniu bursztynu może być
nie tylko rekreacją, ale i sportową rywalizacją.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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BUFFALO BILL

REZERWAT MEWIA ŁACHA

buffalobill.pl/pl/

https://goo.gl/U5vMcZ

Gdańska 2, Jantar
+48 502 620 535

Wyspa Sobieszewska / Mikoszewo, Gdańsk /
Mikoszewo
+48 552 477 106

Jantar 1,45 km*

Gdańsk / Mikoszewo 5,04 km*

Ośrodek hippiczny “na bogato”. Przy czym chodzi o coś więcej
niż dużą liczbę koni (zwykle ok. 30-35) mieszkających w
stadninie. Buﬀalo Bill wyróżnia się dużą liczbą propozycji. Oferta
obejmuje m.in. naukę podstawy jazdy konnej, terenowe wypady i
rajdy (także dla niepełnosprawnych), skoki przez przeszkody, grę
w polo i horseball oraz kilka kolejnych atrakcji.

Objęty bardzo ścisłą ochroną obszar Parku Krajobrazowego
“Mierzeja Wiślana”, o łącznej powierzchni ok. 150 ha. Rezerwat
położony jest po obu brzegach ujścia Wisły i zajmuje cenne
tereny lęgowe, w tym jedyne w Polsce gniazda rybitw
popielatych, czubatych i sieweczek morskich. “Mewia Łacha” to
220 gatunków ptaków i ponad 450 gatunków roślin
naczyniowych.

ZABYTKOWA DZWONNICA W
MIKOSZEWIE

MUZEUM BURSZTYNU BURSZTYNOWA
KOMNATA

parafiamikoszewo.pl/

bursztynowakomnata.com/

Gdańska 45, Mikoszewo
+48 602 158 092

Gdańska 64, Stegna
+48 552 474 209

Mikoszewo 5,13 km*

Stegna 5,48 km*

Konstrukcja wzniesiona najprawdopodobniej w połowie XIX
wieku, o czym świadczą m.in. daty na wiszących w wieży dwóch
dzwonach. Jest to dwukondygnacyjny, drewniany obiekt z
kilkoma interesującymi dekoracjami na wrotach, okiennicach i w
części szczytowej. Dzwonnicę poddano niedawno pracom
konserwatorskim,
dzięki
którym
wygląda
jak świeżo
wybudowana.

Prywatna
kolekcja
bursztynnika
Wojciecha
Głodzika,
udostępniana dla zwiedzających od maja do września.
Doświadczenie i wiedza gospodarza pozwala gościom poznać
wiele zawodowych sekretów i ciekawostek związanych z
jantarem. Kolekcja różnego rodzaju bursztynów, podzielona na 6
tematycznych ekspozycji, wyróżnia się bogactwem i niezwykłym
pięknem.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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PRZEKOP - UJŚCIE WISŁY

PRZEPRAWA PROMOWA PRZEZ WISŁĘ
promswibno.pl/

Mieczysława Boguckiego, Gdańsk / Mikoszewo

Gdańsk / Mikoszewo 5,74 km*

Mieczysława Boguckiego 127, Gdańsk
+48 503 466 636

Gdańsk 5,81 km*

Od 1895r. to tędy do Bałtyku uchodzi najdłuższa polska rzeka.
Sztucznie stworzony kanał o długości ponad 7 kilometrów i
szerokości wahającej się pomiędzy 250-400m, wykopano
głównie z myślą o zmniejszeniu zagrożenia powodziowego na
Żuławach. Ziemia z przekopu posłużyła też do budowy 10metrowych wałów. Na 100-lecie zakończenia inwestycji
ustawiono drobny pomnik.

Niezbędna dla usprawnienia komunikacji na północnych
Żuławach, utworzona już w 1895 roku, zaraz po otwarciu
przekopu Wisły. Skraca drogę na trasie Gdańsk ↔ Krynica
Morska o bagatela 23 kilometry. Przez rzekę kursuje prom linowy
z holownikiem, o pojemności 21 samochodów i 100 pasażerów nośność jednostki to 100 ton. Rejs w jedną stronę trwa ok. 5
minut.

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA

PARK LINOWY MIERZEJA

parafiastegna.pl/

Gdańska 1, Stegna
+48 552 478 517

parkimierzeja.pl/
Gdańska 12, Stegna
+48 503 144 949

Stegna 6,19 km*

Stegna 6,58 km*

Najcenniejszy zabytek sztuki sakralnej na Żuławach. A raczej cały
skarbiec zabytków, gdyż stegieński kościół wyróżnia się nie tylko
oryginalną, ryglową konstrukcją, ale przede wszystkim
przebogatym wyposażeniem - w większości barokowym. Trzeba
tu wymienić niezwykle zaawansowane organy, największy obraz
w Polsce, model żaglowca, czy bogato zdobiony ołtarz.

Niby tylko trochę drzew, ociosanego drewna, lin, sznurków,
żelastwa, plas ku, pianek i gąbek. A ile dają frajdy! Park linowy
“Mierzeja” w Stegnie składa się z 6 zróżnicowanych pod
względem projektowym tras. Są ścieżki dla sprawnych i
zaawansowanych, są też warianty dla początkujących oraz dzieci
- również małych. Placówka posiada też parę atrakcji
dodatkowych.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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WIATRAK KOŹLAK W DREWNICY

KOŚCIÓŁ NARODZENIA NMP W
ŻUŁAWKACH
https://goo.gl/5FOdOf

Wiślana 110, Drewnica

Żuławki 40, Stegna
+48 552 471 721

Drewnica 6,86 km*

Stegna 7,05 km*

Koźlak wzniesiony z drewna w 1718 r. Już od dawna nie mieli
zboża i nie obraca się pod wiatr - a w konstrukcjach tego typu
nastawiało się całą bryłę budynku, więc byłby to niesamowity
widok. Taki wiatrak to rzadki unikat, jeden z ostatnich tego
rodzaju na całych Żuławach. Zabytek z Drewnicy zwraca uwagę
nietypowym dachem, zbudowanym na kształt odwróconej łodzi.

OBROTOWY MOST KOLEJOWY W
RYBINIE

kolejzulawska.pl/kolejowy-most-obrotowy-z-1906-r/
, Rybina
+48 552 473 672

Neogotycki zabytek, postawiony w 1840 roku na fundamentach
zburzonego w 1639 r. gotyckiego kościoła. Świątynia pod
wezwaniem Narodzenia NMP jest godna polecenia turystom zwłaszcza miłośnikom sztuki sakralnej - dzięki bogatemu,
niejednokrotnie starszemu niż budowla wyposażeniu: rzeźbie
anioła pod amboną, ﬁgurom na ołtarzach czy rokokowej
chrzcielnicy.

TRATWY NA ŻUŁAWACH
tratwy-robinson.pl/
Przystań przy moście zwodzonym, Rybina
+48 502 106 865

Rybina 7,43 km*

Rybina 7,74 km*

Zabytek z pierwszych lat XX wieku (konkretnie 1905-06), dzięki
staraniom Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei
Żelaznych wciąż pracuje bez zarzutu. Mechanizm kół zębatych
wprawiany jest w ruch wysiłkiem zwrotniczych - ustawienie
mostu wymaga 12 obrotów gigantycznego klucza. Most jest
przestawiany na tory przed przejazdem składów Żuławskiej Kolei
Wiślanej.

Alternatywa dla jachtów, kajaków rowerów wodnych, a w
niektórych przypadkach nawet i domków letniskowych. Niektóre
tratwy (np. w Rybinie) są tak kompleksowo wyposażone, że na
upartego dałoby się spędzić na wodzie grubo ponad tydzień, bez
schodzenia na ląd. Wycieczka na tratwie daje przede wszystkim
możliwość zobaczenia piękna Żuław bez zbędnego pośpiechu.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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MUZEUM STUTTHOF
stutthof.org/
Muzealna 6, Sztutowo
+48 552 478 353

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA W
NIEDŹWIEDZICY
https://goo.gl/LSLlr0

Niedźwiedzica 5, Stegna
+48 552 471 160

Sztutowo 8,12 km*

Stegna 8,66 km*

Niemiecki obóz pracy i masowej zagłady, działający (w różnych
formach formalno-prawnych) od 2 IX 1939 r. aż do 9 V 1945,
kiedy do Sztutowa wkroczyła Armia Czerwona. Szacuje się, że
spośród 110 tysięcy więźniów, 65 tys. zginęło - w obozie
koncentracyjnym, po przeniesieniu do innego lub w czasie
“ewakuacji”. Zwiedzanie miejsca pamięci Stutthof jest bezpłatne.

Gotycki zabytek z połowy XIVw., zbudowany z czerwonej cegły.
W podobnym czasie powstał też cmentarz. Kościół warto
zobaczyć ze względu na historyczne wyposażenie. Do tego grona
zaliczają się dzwon z 1590r. (autorstwa Gerda Bennigka, twórcy
gdańskiego Neptuna), pełne rokokowych ozdób organy (1753)
oraz ambona i ołtarze (XVIII-XIXw.) w barokowym i gotyckim
stylu.

GDAŃSKA GŁOWA NA SZKARPAWIE

STADION BEACH SOCCERA

rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=42,59

hemako.pl/

Długa, Drewnica
+48 583 261 888

Obozowa 16, Sztutowo
+48 605 321 167

Drewnica 8,76 km*

Sztutowo 9,10 km*

Zabytkowa śluza, zbudowana pod koniec XIX wieku w ramach
drastycznej regulacji Wisły. W tej hydrotechnicznej konstrukcji
ani razu nie zmieniły się główne mechanizmy. Dwuskrzydłowe
wrota, obrotowy most nad bramą przeciwpowodziową czy
zawory, od 1895 r. wciąż napędzane są ręcznie. W XVI i XVII w.
Gdańska Głowa była twierdzą obronną, dziś nie ma po niej śladu.

Prawdopodobnie jedno z najlepszych boisk do plażowej piłko
nożnej na całym wybrzeżu. Pełnowymiarowe, z solidnymi
bramkami, regularnie czyszczone i położone z dala od
nadmorskiej plaży - co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i
komfort zawodników. W sam raz do tego, by pograć rekreacyjnie
albo z większym zacięciem na jakimś turnieju beach soccera.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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MARINA BALTICA
psplogistic.pl/marinabaltica.pl/
Gdańska / Kanałowa, Sztutowo
+48 502 111 188

Sztutowo 9,83 km*

REZERWAT KORMORANÓW I CZAPLI
SIWEJ
https://goo.gl/9hFcsS

, Kąty Rybackie
+48 552 477 106

Kąty Rybackie 11,34 km*

Mała i klimatyczna - m.in. dzięki tawernie - przystań,
zlokalizowana w końcowym odcinku Wisły Królewieckiej - ok.
5,5km od ujścia do Zalewu Wiślanego. Marina Bal ca dysponuje
interesującą gamą sprzętu, czekającego na miłośników sportu i
rekreacji: rowerami wodnymi, kajakami czy motorówkami.
Ciekawostką jest sąsiedztwo popularnego “Mostu Czterech
Pancernych”.

Enklawa pięknych ptaków, współcześnie mierząca razem z
otuliną ponad 165 hektarów powierzchni. Rezerwat utworzono
w 1957 r., na znacznie mniejszym obszarze. Regularnie gniazduje
w tych rejonach ok. 9-11 tysięcy par kormoranów i 600 par
czapli siwej. Faunistyczny rezerwat ornitologiczny pod Kątami
Rybackimi stanowi część Parku Krajobrazowego Mierzeja
Wiślana.

DOMY PODCIENIOWE

KAJAKARSTWO I ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA

opitz.turystyka.pl/pl/edukacja-regionalna

petla-zulawska.pl/

Żelichowo 31A, Żelichowo
+48 503 005 625

Żelichowo 12,41 km*

13,02 km*

Tworzą ważną część architektonicznego krajobrazu na całych
Żuławach. Pojawiły się tutaj głównie dzięki przybyszom z
Holandii, zwłaszcza mocno prześladowanym tam mennonitom.
Najbardziej charakterystyczne dla domów podcieniowych są
wsparte na ﬁlarach pomieszczenia na piętrze, “odstające” od
głównej bryły. W niektórych funkcjonują muzea regionalne i
skanseny.

Szeroko rozwijające sporty, a jednocześnie jeden z lepszych
sposobów na poznanie przyrodniczych i historycznych walorów
turystycznych Żuław. Dzięki realizacji projektu “Pętla Żuławska”,
obejmującego m.in. przebudowę lub postawienie od nowa 27
kluczowych i użytecznych obiektów, w tym pięknym regionie o
ciekawej historii udostępniono 303 km szlaków wodnych.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO

PORT I PRZYSTANIE

nmm.pl/muzeum-zalewu-wislanego
Rybacka 64, Kąty Rybackie
+48 552 478 777

,
+48 552 478 719

Kąty Rybackie 13,49 km*

13,58 km*

Instytucja jest oddziałem gdańskiego Narodowego Muzeum
Morskiego. Ekspozycja kładzie nacisk na tradycje rybołówstwa i
szkutnictwa - przez wieki podstawowych zajęć nad Zalewem
Wiślanym. Na wystawie dominują narzędzia pracy oraz łodzie.
Perełkami w kolekcji są tradycyjne w regionie żakówki oraz 10metrowy barkas - żaglówka powszechna jeszcze w latach ‘60 XX
w.

Zmodernizowana w 2014 r. placówka, w ramach realizacji
projektu “Pętla Żuławska”. Dzięki temu port morski w Kątach
Rybackich zyskał wysoce użyteczną infrastrukturę i sporo
dodatkowego miejsca na jachty - nie licząc “stałych” kutrów i
wycieczkowców, może tutaj cumować ok. 40 prywatnych
jednostek. Port podzielony jest na dwa baseny, o głębokości 1,52 metry.

ŻUŁAWSKI PARK HISTORYCZNY W
NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ŻUŁAWSKA KOLEJ WIŚLANA

zph.org.pl/

Mikołaja Kopernika 17, Nowy Dwór Gdański
+48 518 263 676

Nowy Dwór Gdański 14,27 km*
Muzeum i przy okazji placówka kulturalno-oświatowa,
prezentująca historię oraz dorobek regionu. Ekspozycję
Żuławskiego Parku Historycznego podzielono na 4 intrygujące
tematy, a kolejne już są w przygotowaniu. W murach zabytkowej
serowni z przełomu XIX i XX wieku odbywają się także
wielotematyczne warsztaty i zajęcia edukacyjne z wielu
ciekawych dziedzin.

https://kolejzulawska.pl/
Dworcowa 29, Nowy Dwór Gdański
+48 552 473 672

Nowy Dwór Gdański 14,64 km*
Relikt transportowy z przełomu XIX i XX wieku, dzięki
zmodernizowanemu taborowi oraz wyremontowanym torom
zapewniający wyjątkowe wrażenia z podróży. ŻKW kursuje w
czasie letnich wakacji bądź na indywidualne zamówienie.
Wąskotorówka liczy ponad 45km szyn - od prawego brzegu
ujścia Wisły, prawie nad Zalew Wiślany oraz na południe do
Nowego Dworu Gdańskiego i Tui.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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ŻEGLARSTWO I BOJERY

KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W
LUBIESZEWIE
lubieszewo.elblag.opoka.org.pl/

Lubieszewo 5A, Nowy Dwór Gdański
+48 515 104 939

Kąty Rybackie 14,70 km*

Nowy Dwór Gdański 15,80 km*

Trudno w kraju o wyraźnie przyjaźniejszy sportom (na)wodnym
zbiornik niż Zalew Wiślany. Po polskiej stronie granicy żeglarze,
windsurferzy i pozostali wodniacy mają do swojej dyspozycji ok.
328 km² powierzchni lustra wody. Średnia głębokość zalewu
wynosi 2,7 metra. Zimą, kiedy akwen skuwa gruba warstwa lodu,
do akcji wkraczają amatorzy ekstremalnych bojerów.

PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA
WIŚLANA

Jedna z najstarszych chrześcijańskich świątyń w regionie,
zbudowana
prawdopodobnie
w
1313
r.
Kościół
architektonicznie prezentuje styl gotycki, z XIV i XV wieku
pochodzi część wyposażenia i dekoracji (np. ﬁgura “Madonna na
lwie”). W wystroju dominuje jednak barok, reprezentowany m.in.
przez ołtarze, ambonę czy chór. Wiele elementów posiada piękne
malowidła.

LATARNIA MORSKA

parkmierzeja.pl/

Gdańska 2, Stegna
+48 552 477 106

Sienkiewicza 1, Krynica Morska
+48 552 476 047

Stegna 23,31 km*

Krynica Morska 27,94 km*

Założony już w 1985 r. na obszarze wielkości 4400 hektarów.
Otulina parku jest jeszcze większa - 25812 ha powierzchni.
Mierzeja Wiślana wymaga szczególnej troski ze względu na
torfowiska, sosnowe lasy oraz wydmy - wszystkie ze
zróżnicowaną szatą roślinną. W regionie żyje też mnóstwo dzikich
zwierząt, m.in. foki szare, kormorany, daniele czy padalce
turkusowe.

Charakterystyczna czerwona budowla, postawiona w 1951 roku
na miejsce latarni z 1895r., zniszczonej pod koniec II Wojny
Światowej. Światło z nowoczesnych urządzeń da się dostrzec z
odległości 19 mil morskich - czyli ok. 3,5km. Promień obraca się
o pełne 360 stopni. Wieża ma 26,5m wysokości, co czyni z
krynickiej latarni doskonały punkt widokowy na całą okolicę.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.
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WINDSURFING I KITESURFING
e-windsurfing.pl/
szkółka: Niska 7, Krynica Morska
+48 503 768 627

Krynica Morska 28,16 km*
Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany - te dwa akweny mają do niemal
nieograniczonej dyspozycji amatorzy sportów wodnych
przebywający w Krynicy Morskiej. Początkujący powinni raczej
udać się na drugi z wymienionych, tutaj działa też większość
miejscowych szkółek i wypożyczalni sprzętu. Windsurﬁng,
kitesurﬁng i inne konkurencje to świetny sposób na spędzenie
urlopu.

* podana odległość od obiektu Atrium jest wartością przybliżoną.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JANTARU ZNAJDZIESZ NA
www.jantar.baltyk.net.pl
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