
Bezpieczny city break

GDYNIA

Gdzie się zatrzymać?

Co warto wiedzieć przed
przyjazdem?

Co zjeść?

 

Lokals poleca: 

Gdzie zjeść?

Pociągiem 

Autobusem

Samochodem

Jak się przemieszczać?

Pełną ofertę Gdyni znajdziesz na stronie 
www.gdynia.pl/turystyczna, a zwiedzanie 
ułatwi Ci bezpłatna aplikacja Gdynia City Guide.

Bazę obiektów znajdziecie na stronie:
www.gdynia.pl/noclegiwgdyni

Przewodnicy pokażą Ci miasto z mniej znanej 
strony: www.gdynia.pl/turystyczna

Jak dojechać do Gdyni?

www.kulinarnagdynia.pl

#JesteśmyGotowi

Dworzec Gdynia Główna, kto go nie zna? 
Zabytkowy modernistyczny budynek dworca znajduje 
się w centrum miasta, tylko 2 km od brzegu morza. 
Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej www.skm.pkp.pl
łączą Gdynię z aglomeracją trójmiejską i całym 
regionem. W pobliżu są przystanki komunikacji 
miejskiej www.zkmgdynia.pl, dworzec autobusowy 
oraz postój taksówek.

Dworzec autobusowy sąsiaduje z Dworcem Głównym
PKP, oferuje połączenia autobusami i busami z krajem 
oraz regionem. 
www.pksgdynia.pl, www.flixbus.pl

Wybierając samochód, trzeba zwrócić uwagę na strefę 
płatnego parkowania, obowiązującą od pn. do pt. 
w godz. 9:00–18:00. Płatności można dokonać
w parkometrach lub przez aplikację, sppgdynia.pl.

Słyszysz - Gdynia, widzisz - morze, port i okno na szeroki 
świat. Plaża w mieście, marina, kontrastowe barwy: 
biel architektury modernizmu i granat morza są symbolami 
tego miasta. Również soczysta zieleń lasów, okalających 
miasto od strony morenowych wzgórz, zachęcająca 
do aktywności i spacerów o każdej porze roku. 
Widok rowerzystów, rolkarzy, biegaczy, spacerowiczów 
i miłośników kąpieli morskich jest inspiracją dla jeszcze 
nieprzekonanych. Do tego wielkomiejskie atrakcje – 
różnorodne lokale gastronomiczne, przestronne ogródki 
i mobilne restauracje. Wybierz na weekend gościnną 
Gdynię i skorzystaj z krótkiego planu, który można 
dowolnie modyfikować i dopasowywać do własnych 
zainteresowań.

Gdynia to zwarte miasto i w centrum najwygodniej 
poruszać się pieszo. Planując dalsze wojaże, można 
skorzystać z dogodnej i całodobowej komunikacji miejskiej. 
Czas spędzony nad morzem i na urokliwej plaży tak szybko 
mija, ale nie trzeba się martwić. Warto przejechać się 
jednym z supernowoczesnych trolejbusów, których nie 
spotkamy w wielu innych miastach. Bilety można kupić 
w kioskach, u kierowcy lub poprzez aplikację. Mapa 
komunikacji miejskiej i rozkłady dostępne są na stronie 
www.zkmgdynia.pl

Gdyńska baza noclegowa jest różnorodna pod względem 
standardu, świadczonych usług i ceny. Z troski o gości i ich 
bezpieczeństwo, w obiektach wprowadzono wymagany 
rygor sanitarny.

Planując wizytę w Gdyni warto skorzystać z bogatej bazy 
informacyjnej na oficjalnej stronie Gdyni lub w przyjaznej 
aplikacji Gdynia City Guide. W Miejskiej Informacji 
Turystycznej zawsze służą pomocą znawcy miejskich 
atrakcji. Tam też znajdziemy szereg bezpłatnych informa-
torów oraz oryginalne gdyńskie pamiątki. Na turystów 
czekają gdyńscy przewodnicy, pasjonaci swojego miasta, 
którzy odkryją tajemnice przeszłości i współczesne 
atrakcje, pokazując miasto z mniej znanej strony.

W Gdyni wiemy, o co pytają turyści najczęściej. 
Gdzie kupimy świeże ryby? 
Na rybne zakupy polecamy Gdyńskie Hale Targowe, 
promujące filozofię slow food. Hale Targowe oddane do 
użytku pod koniec lat 30. XX w. są przykładem 
konstruktywizmu i prawdziwą perłą architektury.

Zapraszamy do zwiedzania miasta w bliskiej relacji z dobrą 
kuchnią i spróbowania smacznej, tradycyjnej, ale i wyrafino-
wanej oferty gdyńskiej gastronomii. Na Szlaku Kulinarnym 
Centrum Gdyni znajdziemy miejsca zrodzone z pasji i miłości 
do gotowania. Niepowtarzalne wnętrza, gościnni właściciele, 
znakomite potrawy zaspokoją najbardziej wymagające gusta.

Pytasz o tę postać widoczną w odległości ok. czterdziestu
metrów od brzegu w okolicy Akwarium Gdyńskiego,
widoczną także z mariny? To „Marzyciel – dyrygent fal”,
dwumetrowa rzeźba przedstawiająca chłopca z batutą.

Na pewno pragniesz zapewnić sobie wieczną miłość, 
a doświadczysz jej, odnajdując Parę Kaszubów siedzących 
na ławce na Placu Kaszubskim. On i Ona. 
Trzymają się za ręce i rozmawiają.

Góra w Gdyni? Właśnie tak - Kamienna Góra, na którą
wjeżdżasz przeszkloną gondolą w ok. dwie minuty. Widok
z Kamiennej Góry jest niezwykły i gwarantuje doskonałe
zdjęcia z morzem i panoramą miasta w tle.

#GdyniaIsReady
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Piątkowy rekonesans
(2,5 godz.)

Gdynia Orłowo - morze 
i plaża (2,5 godz.)

Weekendowy pobyt w Gdyni, nad morzem, 
na morzu i z morzem w tle pozwala nie 
tylko zwolnić i odpocząć, ale też dostarcza 
wspaniałych emocji, energii, inspiruje, 
a przede wszystkim pozostawia niedosyt. 
W Gdyni jesteśmy na to gotowi i zaprasza
my do odwiedzania naszego miasta 
po wielekroć!

-

Gdynia - miasto 

nad morzem (3 godz.)

 

Dzień pierwszy

PIĄTEK
Dzień drugi

SOBOTA
Dzień trzeci

NIEDZIELA

Gdynia modernistyczna 

(3 godz.)

Opracowanie: Ref. Promocji i PR Urzędu Miasta Gdyni

Po przyjeździe do Gdyni wybierz się na wymarzony spacer 
nad morze. Plaża, Bulwar Nadmorski, przystań jachtowa, 
a przede wszystkim woda, połyskująca o zachodzie słońca 
lub w blasku latarni. Morze jest często ciche i spokojne, 
czasem głośne i donośne - to atuty Gdyni, których 
z pewnością nie przeoczysz!

Zachwyć się tym magicznym obrazem i wstąp do jednej 
z restauracji położonych wzdłuż plaży, Bulwaru Nadmorskiego 
lub Skweru Kościuszki. Znajdziesz tam różnorodną kuchnię, 
dania z ryb, kuchnię regionalną i międzynarodową, a także 
lokalne piwa. Może trafisz na koncert szant. Baw się dobrze
i zostań jak długo chcesz.

Nowy dzień w Gdyni rozpocznij fascynującym wschodem
słońca nad morzem, (tak, w gdyni słońce wschodzi nad 
morzem!) pięknie widocznym z plaży.

Ten widok da Ci gwarancję kolejnych wspaniałych emocji. 
Z pewnością dostarczy ich wizyta na ulicy Polskiej, 
gdzie stając na końcu Nabrzeża Pilotów poczujesz 
przemysłowy i portowy klimat miasta, zobaczysz portową 
infrastrukturę, terminal promowy i imponujące wielkością 
statki, płynące na wyciągnięcie ręki. Rozglądając się w tym 
miejscu nieco dokładniej, można dostrzec tablicę 
wmurowaną na nabrzeżu, upamiętniającą opuszczenie 
Polski przez Witolda Gombrowicza na pokładzie 
transatlantyku „Chrobry” w 1939 r. 

Na ul. Polskiej 1, w zabytkowym, modernistycznym 
budynku Dworca Morskiego, znajduje się jedyne w kraju 
poświęcone historii polskiej emigracji Muzeum. Sprzed 
tego gmachu przez dziesięciolecia wypływały polskie 
transatlantyki. www.polska1.pl 

Gdynia to prawdziwy skarbiec opowieści związanych 
z morzem, poznasz je na Szlaku Legendy Morskiej, 
prowadzącym m.in. Skwerem Kościuszki. Na jego trasie 
znajduje się Okręt Muzeum ORP „Błyskawica” – 
niszczyciel z okresu II wojny światowej i Dar Pomorza, 
legendarny trzymasztowy żaglowiec, pełniący obecnie 
funkcję statku-muzeum. 
www.legendamorska.pl

Na końcu Mola Południowego radzimy uważnie patrzeć 
pod nogi, bowiem w nawierzchnię wmurowano tablice, 
tworzące jedyną w Polsce Aleję Statków Pasażerskich. 
Tuż obok spogląda z cokołu pisarz Joseph Conrad, 
najsłynniejszy Polak piszący po angielsku. Czas na rejs, 
który umożliwiają statki białej floty, piracki galeon, 
szybkie łodzie typu „RIB” czy luksusowe jachty. 
www.gdynia.pl/zegluga 

Dzieje się tak wiele, że można zapomnieć o jedzeniu, ale 
Szlak Kulinarny Centrum Gdyni zaprasza i rekomenduje 
najlepsze gdyńskie restauracje, w których niezmiennie 
„szarą eminencją” pozostaje ryba.
www.kulinarnagdynia.pl

Popołudniowy spacer może mieć tylko jeden cel – 
Gdyński Szlak Modernizmu. Sześć tras zwiedzania 
pokazuje unikatową architekturę, powstałą w duchu 
awangardy modernizmu. Budynki do złudzenia przypomi-
nają transatlantyki, balkony prężą się jak mostki kapitańskie 
z nadbudówkami i masztami i wiele więcej. 
www.modernizmgdyni.pl

Trudno będzie się rozstać z Gdynią, dlatego kolejny dzień 
trzeba zacząć równie wcześnie, koniecznie od przejażdżki 
zabytkową linią trolejbusową 326. Proponujemy nią 
dojechać do Orłowa, uznanego za najpiękniejszą dzielnicę 
Gdyni, pięknego, romantycznego nadmorskiego kurortu. 
To miejsce kochane przez mieszkańców i uwielbiane przez 
turystów jest idealnym tłem do pamiątkowych zdjęć 
i pozdrowień z Gdyni. Główną atrakcją Orłowa jest molo, 
postawione w 1934 roku, o długości 180 metrów. 
Z mola podziwiaj widok: Zatoki Gdańskiej, gdyńskiego klifu, 
rybackich kutrów, stojących na redzie statków i w oddali 
Półwyspu Helskiego. Miej odwagę marzyć i planuj odległe 
podróże i zamorskie rejsy. 

Na placu, przed wejściem na molo, stoi ławeczka, na której 
przysiadł pogrążony w pracy Antoni Suchanek - jeden 
z najwybitniejszych polskich malarzy - marynistów. Tuż obok 
znajduje się Domek Żeromskiego, to tu powstała powieść 
„Wiatr od morza". Obowiązkowy jest spacer plażą w stronę 
klifu. Jeśli masz ochotę, możesz pójść dalej plażą aż do 
centrum Gdyni lub wybrać jedną z oznakowanych ścieżek 
w Rezerwacie Przyrody Kępa Redłowska i podziwiać piękne 
widoki z wysokiego, orłowskiego klifu. Dla miłośników 
militariów nie lada gratką będzie wybór ścieżki historycznej, 
prowadzącej do stanowisk 11 Baterii Artylerii Stałej.
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