
 

Bezpieczny city break

SZCZECIN

#SzczecinIsReady
Stolica Pomorza Zachodniego to dla Ciebie 
nieodkryty ląd?  Chcesz poznać jego najciekawsze 
zakątki w ciągu weekendu? To wprawdzie mało czasu, 
ale powinno wystarczyć, by poczuć klimat miasta 
i zobaczyć co ma do zaoferowania. 
Niech ten weekend będzie przedsmakiem, który 
zachęci do powrotu i dłuższego pobytu w Szczecinie.

Gdzie się zatrzymać?
Nocleg w Szczecinie zapewnia wiele hoteli, hosteli 
czy apartamentów, a każdy z nich jest świetnie 
dostosowany do bieżących wymogów sanitarnych. 

Co warto wiedzieć przed 
przyjazdem?
Na stronie www.visitszczecin.eu znajdziesz wszelkie 
informacje niezbędne do zaplanowania odwiedzin 
w Szczecinie. Zwiedzanie warto rozpocząć od wizyty 
w Centrum Informacji Turystycznej (Dworzec PKP oraz 
Plac Żołnierza), gdzie odpowiemy na wszelkie pytania 
i pomożemy dostosować plan wycieczki do Twoich 
oczekiwań. Otrzymasz tu także bezpłatny pakiet map 
i przewodników pełnych ciekawostek i wskazówek.

Co zjeść?
Pasztecik Szczeciński to lokalny drożdżowy przysmak 
z wytrawnym nadzieniem, ale też lokal, którego wystrój 
pozwala przenieść się w czasie. Ściana ozdobiona 
mozaiką, czerwony neon i dekoracje rodem z PRL 
tworzą wyjątkowy klimat. 

Lokals poleca: 
● Szczecin pachnie czekoladą! A to za sprawą fabryki 
 zlokalizowanej tuż obok szczecińskich bulwarów, gdzie 
 najintensywniej czuć ten niezwykły aromat.

● Zobacz Szczecin z góry.. Wjedź windą na wieżę Katedry 
 św. Jakuba lub zajrzyj do Cafe22, kawiarni mieszczącej się 
 na 22. piętrze wieżowca PAZIM.

● Spróbuj odnaleźć jak najwięcej gryfów. Legendarny stwór 
 będący symbolem Szczecina i Pomorza zdobi chodniki, 
 lampy uliczne, bramy czy elewacje licznych gmachów.

● Odkryj wodny Szczecin płynąc kajakiem, motorówką lub 
 udając się na rejs statkiem. Od Szczecińskiej Wenecji czy 
 dzikich obszarów Międzyodrza dzieli cię dosłownie 
 kilkanaście minut.

Gdzie zjeść?
W Szczecinie gości kuchnia całego świata, 
a pośród menu lokali każdy znajdzie coś dla siebie. 
Najwięcej restauracji znajdziesz na Deptaku 
Bogusława i Podzamczu.

Pociągiem 
Szczeciński Dworzec Główny jest położony nad 
Odrą, niedaleko Starego Miasta. Od centrum 
dzieli go kilkanaście minut spaceru lub kilka minut 
przejażdżki komunikacją miejską lub taksówką. 
W budynku dworca znajdziesz skrytki bagażowe, 
kawiarnie, artykuły spożywcze, prasę, pocztę 
i bary szybkiej obsługi.

Autobusem
Autobusem w zależności od wybranego przewoź-
nika dotrzesz na dobrze skomunikowany dworzec 
PKS lub sąsiadujący z nim dworzec PKP.

Samochodem
Podróżując samochodem warto pamiętać 
o Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 
wyłącznie w dni powszednie w godz. 8:00-17:00. 
Przy każdym z parkingów znajdują się parkomaty, 
a opłat można dokonać również mobilnie 
poprzez Skycash lub Mobilet.

Jak się przemieszczać?
Warto skorzystać ze szczecińskiej komunikacji 
miejskiej. Bilety możesz kupić w biletomatach zamon-
towanych w każdym z pojazdów lub poprzez aplikację 
(Skycash, Mobilet lub zBiletem). Szczecińska Karta 
Turystyczna zastępuje bilet na 24-72 h, a dodatkowo 
zapewnia atrakcyjne rabaty.
Wygodnym sposobem na przemieszczanie się po 
mieście są rowery miejskie (Bike_S obsługiwany przez 
NextBike), hulajnogi (Quick, Cabbi i Volt Scooters) oraz 
skutery (ECOSHARE i Hop.City).

Sprawdź, które hotele oferują rabaty dla 
posiadaczy Szczecińskiej Karty Turystycznej 
na www.visitszczecin.eu

Bazę obiektów znajdziesz na stronie:
www.visitszczecin.eu

W Szczecinie odkryjesz więcej unikalnych smaków 
i aromatów. Koniecznie spróbuj kawy z najstarszej 
palarni w Polsce, pierników o marynistycznych 
kształtach, bułki ze śledziem czy wreszcie 
paprykarza przyrządzanego na miejscu.

Szczecin to miasto wielkich wydarzeń! Planując 
wizytę, zapoznaj się z kalendarzem imprez na 
www.wydarzenia.szczecin.eu

Jak dojechać do Szczecina?

#JesteśmyGotowi



Dzień dobry (w) Szczecinie! 
(3h)
Czy dotarłeś właśnie do stolicy Pomorza Zachodniego? 
Czas poznać miasto i zasmakować tutejszych specjałów. Mapa 
szczecińskiej gastronomii jest dość obszerna, to jednak na 
szczycie kulinarnej listy przebojów od ponad 50-lat króluje… 
pasztecik. Znajdziesz go w niewielkim barze przy al. Wojska 
Polskiego. Kultowa potrawa to prawdziwa legenda i symbol 
miasta. Pomimo upływu lat receptura dania pozostała 
niezmienna, przez co w 2010 roku szczeciński pasztecik trafił 
na prestiżową Listę Produktów Tradycyjnych, które chroni 
unijne prawo. 

Uwierzysz, że jeszcze na tej samej ulicy znajduje się kolejna 
szczecińska „perełka”? Zaledwie 550 metrów dalej, idąc w kie-
runku Bramy Portowej mieści się najstarsze, nieprzerwanie 
działające kino na świecie. Pionier od 2005 roku wpisany jest 
też do Księga rekordów Guinnessa. Na pewno zdążysz jeszcze 
na seans w sali głównej lub urokliwej kiniarni. Nie znajdziesz 
tu jednak komercyjnych produkcji, a bardziej ambitne kino dla 
wymagających widzów. Zapomnij też o popcornie, czy nacho-
sach, to – jak określają pracownicy – seanse bez mlaskania. 
Zapewne zrobiło się już późno, więc czas odpocząć! Jutro rano 
ruszamy dalej w miasto, które na pewno zaskoczy Cię jeszcze 
niejedną ciekawostką.

Szczecińskie Bulwary 
i Dźwigozaury (3h)
Będąc na Wałach Chrobrego warto też udać się na 
spacer po znajdujących się nieopodal bulwarach. 
Rozpocznij chociażby od Bulwaru Piastowskiego, 
gdzie znajduje się słynna Aleja Żeglarzy. Ulokowano 
na niej wiele elementów podkreślających morski 
charakter miasta, m.in. rzeźby kapitanów. 

Uroku bulwarom dodają trzy zabytkowe dźwigi, przez 
szczecinian zwane Dźwigozaurami. W nocy podświe-
tlone są na różne kolory. Po powrocie z nadodrzańskie-
go spaceru warto skusić się na mały rejs szczecińskimi 
motorówkami, ich prowadzenie nie wymaga posiada-
nia patentu. Na pewno zobaczysz interesujące miejsca 
m.in. zakątki wodne, szczecińską Wenecję, czy jezioro 
Dąbie. 

Wyprawa to także okazja do obserwacji dzikiej przyro-
dy, m.in. bielików, czy czapli. 

Cmentarz Centralny 
i Starówka (4h)
Szczecin promuje się jako pływający ogród, aż 25% powierzch-
ni miasta to woda, kolejne 20% to zieleń, a tę znajdziesz m.in. 
na Cmentarzu Centralnym, będącym jednocześnie potężnym 
parkiem. To jedna z największych nekropolii na świecie. Po 
spacerze warto wrócić na Stare Miasto sąsiadujące z nadod-
rzańskimi bulwarami. To urokliwe miejsce słynie z popularnych 
wśród mieszkańców restauracji serwujących dania kuchni 
całego świata. A na deser ciekawostka: Stare Miasto nie jest 
jednak aż tak stare. Ta część Szczecina została zrównana 
z ziemią w czasie wojny. Tylko stary ratusz i nieliczne kamieni-
ce zostały odbudowane zgodnie z ich pierwotnym wyglądem.

Podziemna trasa i przejażdżka 
w przeszłość (4h)
Od Dworca Głównego dzieli Cię zaledwie piętnastominutowy 
spacer. Pod nim znajduje największy cywilny schron w Polsce. 
Wejście do niego znajduje się przy pierwszym peronie. Kiedy 
już odkryjesz tajemnice podziemi, wyrusz tramwajową „trójką” 
w kierunku Lasu Arkońskiego, po dwudziestu minutach 
powinieneś dotrzeć do przystanku „Muzeum Techniki”. Dawna 
zajezdnia to dziś prawdziwa mekka dla fanów motoryzacji, 
którzy znajdą tu perełki minionych epok. Poza poznawaniem 
licznych ciekawostek o eksponatach w Zajezdni Sztuki można 
posłuchać ryku dawnych silników, czy przez chwilę zostać 
motorniczym na pokładzie symulatora. 

Wycieczkę zakończ w okolicy Placu Żołnierza Polskiego. 
W okolicy znajdziesz sporo lokali do wyboru, np. Spiżarnię 
Szczecińską z kuchnią lokalną lub Jak Malina z wegańskim 
menu.

Mija już trzeci dzień w stolicy Pomorza Zachodnie-
go, a jeszcze nie spacerowałeś wokół Jeziora 
Szmaragdowego, nie odwiedziłeś szczecińskiej 
majorki i nie skoczyłeś z najwyższej platformy 
w Europie. To tylko kilka powodów, dla których 
powinieneś tu wrócić.

Spotkajmy się na Jasnych 
Błoniach (2h)
Dzień dobry…to taki rozpoczęty od pysznej kawy. 
Jeśli też wyznajesz tę zasadę, to koniecznie drugi dzień 
zwiedzania rozpocznij od wizyty na Jasnych Błoniach. 
Popijając kawę ze szczecińskiej palarni, posłuchaj 
śpiewu ptaków, a wczesną wiosną zobacz krokusowy 
„dywan”. Aromatyczny trunek serwuje rowerowa 
kawiarnia, a po solidnej dawce kofeiny czas na spacer 
po Parku Kasprowicza.

Małe alejki na pewno zaprowadzą Cię do Teatru 
Letniego im. Haliny Majdaniec. To jeden z najwięk-
szych amfiteatrów w Polsce, w latach 60-tych na jego 
scenie odbywał się Festiwal Młodych Talentów sławą 
dorównujący niegdyś temu opolskiemu. Nieopodal 
znajduje się Ogród Różany, gdzie w letnie weekendy 
odbywają się różnorodne koncerty, warsztaty dla dzieci 
i potańcówki.  

Architektoniczne perełki 
i trochę historii (2h)
Architektoniczne perełki i trochę historii (2h)
Spacerem – przez al. Jana Pawła II i Aleję Kwiatową  –  
przejdź na Plac Solidarności. Pod Tobą znajduje się 
Centrum Dialogu Przełomy. Muzeum opowiada 

Dzień pierwszy

PIĄTEK
Dzień drugi

SOBOTA
Dzień trzeci

NIEDZIELA
historię Szczecina od zakończenia II Wojny Światowej 
do obalenia komunizmu. Zanim opuścisz to miejsce, 
warto spróbować kanapki ze śledziem lub papryka-
rzem szczecińskim, serwowanych w kawiarni przy 
wyjściu. Po drugiej stronie ulicy znajduje się siedziba 
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 
Obiekt przypomina połączenie góry lodowej z hanze-
atyckimi kamieniczkami. Sprawdź, czy hol zrobi na 
Tobie większe wrażenie niż zewnętrzna bryła. 

Oba miejsca do grona charakterystycznych                    
„wizytówek” miasta dołączyły niedawno. Natomiast 
„od zawsze” najbardziej rozpoznawalnym miejscem 
w Szczecinie były Wały Chrobrego. Ten unikalny taras 
widokowy powstał z inicjatywy Hermana Hakena. 
Centralnym budynkiem na Wałach Chrobrego jest 
gmach Muzeum Narodowego.


