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Gdańsk dla aktywnych!
Nieistotne czy lubisz jazdę na rowerze, czy wolisz bieganie. Pływanie czy spacery. Ważne, że jesteś
aktywna/y i chcesz zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia poprzez
sport i ruch. Gdańsk to miasto,
które stwarza Ci wiele możliwości, aby aktywnie spędzać czas.
To serce aglomeracji z setkami kilometrów dróg rowerowych i z licznymi, pięknymi i zielonymi parkami,
gdzie wytyczono ścieżki dla spacerowiczów i biegaczy i gdzie znajdują
się siłownie na świeżym powietrzu.
Gdańsk oferuje liczne punkty widokowe, które przy dobrej pogodzie, gwarantują wspaniałe widoki.
Te najpopularniejsze to:
Wieża Bazyliki Mariackiej
(ok. 82 m. wysokości),
Góra Gradowa
(ok 54 m. n.p.m.),
Pachołek
(101 m. n.p.m.),
Biskupia Górka
(ok. 61 m. n.p.m.),
Latarnia Morska W Nowym Porcie
(27 m. wysokości).

Gród Neptuna to także kilometry
plaż i tras wzdłuż brzegu, które
są wprost idealne do uprawiania
sportu nad samym Bałtykiem.
Nie zapomnij też, aby spróbować
swoich sił na kajaku i powiosłować
na Motławie i jej licznych kanałach. To nie tylko zapewni Ci dobrą
kondycję, ale stworzy też możliwość
spojrzenia na miasto z zupełnie nowej, wodnej perspektywy.
Dla tych, którzy sport traktują jako
pasję i wyzwanie, co roku odbywa
się wiele zawodów sportowych
z nagrodami, w tym tak popularne
biegi na różnych dystansach.
Słowem – każdy miłośnik aktywnego i zdrowego trybu życia, znajdzie
w Gdańsku coś dla siebie.
A co Ty wybierasz?

Spacer do nich jest nagradzany
zapierającymi dech w piersi widokami miasta, Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego oraz Zatoki.
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Bezpieczne plażowanie
w Gdańsku
Gdańsk każdego roku dba o to,
aby czas spędzony na plaży minął wszystkim plażowiczom przede
wszystkim bezpiecznie. Latem Gdański Ośrodek Sportu, zarządzający plażami, przygotuje wiele kąpielisk, na
których nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać wyszkoleni i doświadczeni ratownicy (Jelitkowo, Jelitkowo Klipper, Molo Brzeźno,
Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle, Świbno). Warto wybierać
właśnie te miejsca, ponieważ tutaj
jest najbezpieczniej. Na strzeżonych
kąpieliskach w Gdańsku nie odnotowano przypadku utonięcia, a ratownicy mają do dyspozycji nowoczesny
sprzęt.
Wiele gdańskich plaż może poszczycić się Błękitną Flagą, co oznacza,
że to czyste, zadbane i bezpieczne
miejsca wypoczynku, utrzymywane
na światowym poziomie.
Przed wyruszeniem na odpoczynek
nad wodą warto odwiedzić stronę
internetową www.kapieliskagdansk.
pl. Plażowicze znajdą na niej wiele
przydatnych informacji, np. można
szybko sprawdzić warunki atmosferyczne panujące na danym kąpielisku, w tym temperaturę wody czy
powietrza. Dowiemy się również, czy
kąpiel w danym miejscu jest dozwolona (biała flaga), czy też zabroniona
(czerwona flaga).
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Od kilku sezonów na kąpieliskach
Gdańsk Stogi oraz Molo Gdańsk
Brzeźno udostępniane są bezpłatnie specjalistyczne wózki-amfibie.
Umożliwiają one łatwy transport po
plażowym piasku osoby niepełnosprawnej oraz bezpośredni kontakt
z wodą. Wystarczy zgłosić u ratownika chęć skorzystania z wózka. Poruszanie osobom niepełnosprawnym
ułatwiają również drewniane kładki,
prowadzące praktycznie do samej
wody. Korzystać z nich mogą również posiadacze rowerów, gdyż przy
kładkach można znaleźć stojaki do
przypięcia jednośladów. Wejścia na
plaże, przy których znajdują się kładki
oznaczone są specjalnymi tablicami
z piktogramami.
Oprócz tego, gdańskie plaże oferują
wiele różnego rodzaju udogodnień:
przebieralnie, szafki depozytowe,
opłukiwacze, zamgławiacze, biblioteki plażowe, boiska do sportów
plażowych, plażowe place zabaw,
siłownię plażową, estetyczną gastronomię, wypożyczalnie leżaków.
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Gdzie na spacer?
Park noszący imię 40. prezydenta
Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, w dzielnicy Przymorze Wielkie to najmłodszy park w Gdańsku.
Jest również jednym z trzech nadmorskich parków miasta. To miejsce
idealne dla szukających spokojnego
wypoczynku i dla tych, którzy pragną
aktywnie spędzić wolny czas. Park
dzieli od plaży droga rowerowa oraz
pas ochronnych wydm. Na terenie
parku znajdują się lasy iglaste i liściaste, łąki, trzcinowiska, ozdobne krzewy,
dwa stawy wodne, kanały wodne
z drewnianymi kładkami, alejki spacerowe, tereny rekreacyjne: drogi rowerowe oraz skatepark.
Nowa część obejmuje oświetlone
ścieżki pieszą i rowerową, plac zabaw dla dzieci. Na amatorów tenisa
stołowego czeka 5 stołów do gry.
Można także odpocząć przy partyjce
szachów, gdyż do dyspozycji graczy
oddano 4 stoły z planszami. Powstał
tu również kolejny, trzeci wybieg dla
psów. Całość uzupełniają elementy
małej architektury: ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz
nowo urządzona zieleń.

To oczywiście nie wszystko. Gdańsk
wprost obfituje w piękne i zadbane
parki. Wystarczy wspomnieć historyczny Park Oliwski ze stawami i wodospadem, które tworzy meandrujący Potok Oliwski. Nie sposób pominąć
wspaniałej Katedry usytuowanej tuż
przy Parku i jej cudownych koncertów
organowych.
Z kolei w południowej części miasta
znajduje się Park Oruński. To również
urokliwe miejsce, pełne zieleni i wody
– wprost idealne na popołudniowy
spacer lub uprawianie biegów.
Królem wszystkich parków jest jednak Trójmiejski Park Krajobrazowy
z niezliczonymi, zalesionymi wzgórzami i potokami oraz mnóstwem
ścieżek dla biegaczy, spacerowiczów
i amatorów jazdy na rowerze. TPK zajmuje obszar blisko 200 km2!

Kilkunastominutowy spacer dzieli
park oraz molo w Brzeźnie od kolejnej
atrakcji i popularnego miejsca spacerów – Falochronu Zachodniego.
To długa na 80 metrów promenada,
na której końcu znajduje się latarnia
morska. Wzdłuż falochronu ustawiono ławki, tak by można przysiąść i delektować się widokami. Jest idealnym
miejscem na spacery i podziwianie
z bliska, niemal na wyciągnięcie ręki,
statków wpływających do gdańskiego portu.
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Na rower w Gdańsku
Gdańsk jest uznawany za jedno
z najbardziej przyjaznych dla rowerów miast w Polsce. Trzonem systemu tras rowerowych jest tu ponad
180 km wydzielonych dróg rowerowych, pasów w jezdni, ciągów pieszo-rowerowych i chodników z dopuszczonym ruchem rowerów. Blisko
520 km dróg publicznych zostało
objętych strefowym ograniczeniem
prędkości do 30km/h, a w wielu miejscach wprowadzono skrzyżowania
równorzędne i ronda o niewielkiej
średnicy, dzięki czemu również po
zjechaniu z drogi rowerowej można
się tu czuć bezpiecznie. Większość
ulic jednokierunkowych dopuszcza
ruch rowerem w obu kierunkach.
Niektóre rozwiązania są innowacyjne na skalę ponadkrajową. Dawniej
dwupasowa ulica Wita Stwosza posiada prawdopodobnie najszersze
pasy rowerowe w Europie, możliwość skrętu w lewo „na dwa” oraz
specjalną sygnalizację świetlną dla
rowerzystów, która pozwala wjechać na skrzyżowania kilka sekund
szybciej niż samochody.

Część wzgórz morenowych objęta
jest Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Jest to rozległy, niemal w całości zalesiony obszar zachęcający
zarówno do spacerów i wycieczek rowerowych, jak również do sportowej
jazdy na rowerze górskim. Niewiele
miast w Polsce może poszczycić się
takimi zapleczem rekreacyjnym, tym
bardziej gdy dodamy do tego wzorcową trasę rowerową wzdłuż plaży.
Dzięki niedawno ukończonym inwestycjom można obecnie przyjemnie
i bezpiecznie dojechać rowerem od
granic z Sopotem, przez centrum
miasta, do Wyspy Sobieszewskiej.
Od południowej granicy miasta rowerzyści dojadą do centrum wygodną trasą po koronie wału Kanału
Radunii.

Zachodnia część Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych,
które dodają miastu malowniczości,
ale mogą sprawiać problemy mniej
wprawnym rowerzystom. To między innymi z tego powodu powstaje
w Gdańsku i w trzynastu innych okolicznych gminach system roweru
publicznego o nazwie Mevo, który
w całości składa się z rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie.
Docelowo w całej metropolii korzystać będzie można z ponad 4000
rowerów elektrycznych.

facebook.com/RowerowyGdansk/
www.rowerowygdansk.pl.
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Tworząc infrastrukturę dla ruchu
rowerowego w Gdańsku nie zapomniano o udogodnieniach do parkowania rowerów. Stacje znajdują się
w wielu miejscach, w tym wzdłuż lini
kolejowych i tramwajowych (parkingi
typu Bike&Ride).

Tam też można pobrać najnowszą
wersję dokładnej mapy rowerowej
Gdańska, która dostępna jest bezpłatnie również w tradycyjnej, papierowej postaci.
Jedną z firm, która oferują kompleksową obsługę rowerów oraz je wypożycza jest House of Bikes.
www.houseofbikes.pl
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Biegiem przez…
Gdańsk to miasto wprost idealne
do uprawiania biegów, i to zarówno
rekreacyjnych, jak i bardziej profesjonalnych. Do dyspozycji biegaczy jest
wiele parków i terenów zielonych
z dobrze utrzymanymi ścieżkami.
Bieg w otoczeniu zieleni lub nad samym Bałtykiem? Proszę bardzo!
Wystarczy wybrać Trójmiejski Park
Krajobrazowy lub pobiec wzdłuż
plaży od Gdańska, aż do Gdyni. Dla
tych którzy potrzebują rywalizacji
czekają liczne konkursy, maratony i
biegi na innych dystansach. Jednym
z największych i najważniejszych jest….

Trasy biegowe w Gdańsku
Trasa nadmorska:
Gdańsk – Sopot, ok. 5 km.
Trasa plażowa:
Gdańsk - Sopot-Gdynia, ok. 10 km.
Park im. R. Reagana:
dowolnie wybrany dystans.
Park Jelitkowski:
dystans dookoła parku to ok 1,5 km.
Park w Brzeźnie:
dowolnie wybrany dystans.
Trasa Orla Pętla na Stogach:
ok 5,5 km.
Trasy w Trójmiejskim
Parku Krajobrazowym:
dystans od 10 do nawet 81 km.
Trasa Opływ Motławy:
pętla ma ok. 2,5 km.

Gdańsk Maraton

– sportowe wyzwanie i „złapanie” ducha miasta
Takie miasto jak Gdańsk jest tylko
jedno. Inne mogą być tylko podobne. Nie ma Gdańska bez wolności.
Właśnie odwaga, kreatywność, ale
przede wszystkim wolność: to prawdziwie gdańska tradycja. Cnota
od wieków najwyżej ceniona przez
gdańszczan ukształtowała niepowtarzalny „genius loci” miasta. Czuć
ją równie dobrze wśród kamieniczek
Głównego Miasta, jak i pomiędzy
dźwigami stoczniowymi Młodego
Miasta, na pięknych piaszczystych
plażach i w postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach: w
Gdańsku wolność jest wszechobecna, można jej niemal dotknąć. Inspiruje i przeobraża zarówno przestrzeń
jak i ludzi.
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W naszym mieście mamy sposób,
byś i Ty mógł się o tym przekonać...
biegnąc. Gdańsk Maraton jest jedną
z czołowych imprez w Polsce na tym
dystansie. Jej atutem jest z pewnością wyjątkowa trasa, pozwalająca
w ekspresowym tempie 4-5 godzin,
jakie przeciętnie zajmuje pokonanie
dystansu 42,195 km, poznać najciekawsze i najważniejsze punkty
na mapie Gdańska. Przebiega przez
charakterystyczne lokalizacje miasta nad Motławą takie, jak Główne
Miasto, Europejskie Centrum Solidarności, Ergo Arenę, Stadion Energa Gdańsk, Park im. R. Reagana przy
Molo w Brzeźnie oraz główne dzielnice miasta. Warto spróbować!
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Gdańsk od strony wody
Gdańsk to miasto pełne możliwości
dla miłośników kajakarstwa oraz
innych aktywności wodnych. Położone nad Motławą, obfituje w kanały
i opływy - miejsca idealne, aby poznać Gród Neptuna z zupełnie innej perspektywy. Z kajaka lub łodzi
zobaczycie najważniejsze miejsca
w Gdańsku takie jak Długie Pobrzeże,
tereny stoczniowe czy Westerplatte
w sposób wymagający, ale dostarczający mnóstwa cudownych wrażeń, których nie zagwarantuje Wam
spacer lub przejażdżka na rowerze.

Jeśli jesteście zainteresowani wyprawami kajakowymi to warto rozważyć
kontakt z firmą Gdańsk z Kajaka
www.gdanskzkajaka.pl
Jeśli z kolei wolicie popłynąć w rejs
wodnymi, w pełni ekologicznymi łódkami to z pomocą przyjdzie Wam
H2O Limo www.h2olimo.pl

Dopłyniecie nawet na Wyspę Sobieszewską! Przykładowa trasa wiedzie
Starą Motławą, następnie wzdłuż
takich zabytków jak Zielona Brama,
Żuraw, czy baszty, dalej przy Ołowiance, przez tereny stoczniowe aż
do dawnej fosy i redut. Nie wierzycie?
Spróbujcie sami!
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Poćwicz w Gdańsku
Stadion lekkoatletyczny i rugby,
mieszczący się w Gdańsku przy alei
Grunwaldzkiej 244 to jedyny taki
kompleks na sportowej mapie Pomorza. Po gruntownej renowacji stanowi świetne miejsce do uprawiania
zarówno wyczynowego, jak i amatorskiego sportu.
Na Stadionie można korzystać z bieżni na podstawie biletów jednorazowych bądź karnetów, a także bezpłatnie, w ramach darmowych zajęć
cyklicznie organizowanych przez
Gdański Ośrodek Sportu w ramach
programu Aktywuj się w Gdańsku,
takich jak na przykład treningi biegowe czy treningi frisbee. Obiekt jest
dostępny w dni powszednie w godzinach 7.30 – 21.30 i w weekendy między 8.00 a 16.00.

Oferta kompleksu sportowego, którego administratorem jest Gdański
Ośrodek Sportu, jest bardzo szeroka.
Jak sama nazwa wskazuje, obiekt
posiada infrastrukturę niezbędną do
profesjonalnego treningu lekkoatletycznego oraz piłki nożnej i rugby.
W jej skład wchodzi: boisko trawiaste okrążone 8-torową bieżnią, która
umożliwia bieganie na dystansach
100, 110 i 400 metrów, z trybuną na
blisko tysiąc widzów oraz miejscami
przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Po zmroku zajęcia sportowe mogą być prowadzone przy
profesjonalnym, sztucznym oświetleniu. Obok płyty głównego boiska
znajduje się też mniejsze, ze sztuczną
murawą. Wzdłuż niego znajduje się
bieżnia do sprintów o długości 60
metrów. Podczas wszelkiego rodzaju meczów i zawodów sportowych
można korzystać z profesjonalnego
pomiaru czasów i odległości oraz tablicy wyników.
Urządzenia
lekkoatletyczne na arenie sportowej zawierają: dwie
rzutnie do pchnięcia
kulą, rów z wodą, dwie
rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem,
dwie skocznie do skoku
wzwyż, dwie skocznie
do skoku o tyczce, dwie
skocznie do skoku w dal
i trójskoku. Sportową
ofertę obiektu uzupełniają boiska do koszykówki i siatkówki plażowej.
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Gdański Ogród Zoologiczny
Wizyta w gdańskim ZOO to świetna
propozycja spędzania wolnego czasu dla młodszych i starszych. Na gości, o każdej porze roku, czekają setki
zwierzaków!
Gdański Ogród Zoologiczny to idealne miejsce na aktywny wypoczynek
lub leniwe spacery, dla dzieci, dorosłych i seniorów. Tylko tu zobaczyć
można egzotyczne zwierzęta: blisko
200 gatunków, ponad 1000 zwierząt,
ze wszystkich kontynentów. Większość to gatunki zagrożone wyginięciem, których przetrwanie możliwe
jest tylko dzięki opiece ogrodów zoologicznych. Pokazy karmienia zwierząt, lekcje żywej przyrody, opowieści
o zwierzętach, obrączkowanie ptaków, wykłady i kampanie edukacyjne
– to tylko niektóre z wydarzeń odbywających się w ZOO. Położone na
skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z całorocznymi pawilonami
(lwiarnia, żyrafiarnia, pawilon ptaków
i gadów, małpiarnie), jest warte odwiedzenia o każdej porze roku.

Warto dodać, że gdańskie ZOO powstało w 1954 roku i jest największym
ogrodem zoologicznym w Polsce.
Panuje w nim wyjątkowy mikroklimat - wcześniej funkcjonował tu nawet pensjonat dla osób cierpiących
na schorzenia dróg oddechowych.
Być może dzięki temu mieszkańcy
i goście ZOO czują się tak dobrze!
To jedyny ogród w Polsce, w którym zobaczyć można krytycznie zagrożone wyginięciem orangutany.
Ponadto mieszka tu wiele innych
rzadkich gatunków, m.in. lwy angolskie, hipopotamy karłowate, pandy
małe, szympansy, żyrafy, gepardy i
słonie.

Godziny otwarcia
Gdańskiego Ogrodu
Zoologicznego
styczeń - luty
9:00 - 15:00
marzec
pon. - pt. 9:00 - 15:00
sob. - ndz. 9:00 - 17:00
kwiecień
pon. - pt. 9:00 - 17:00
sob. - ndz. 9:00 - 19:00
maj - wrzesień
9:00 - 19:00
październik
9:00 - 17:00
listopad - grudzień
9:00 - 15:00
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Śladami Gdańskich Lwów
ZOO to niejedyne miejsce, gdzie w
Gdańsku spotkamy lwy! Te majestatyczne zwierzęta od wieków są
związane z Grodem Neptuna. Poznajcie więc sympatycznego lwa
Heweliona!
Gdańskie
wędrówki
z lwem Hewelionem to zabawa nie
tylko dla najmłodszych. Hewelion
jest bohaterem szlaku turystycznego,
który zainicjowała i rozwija Gdańska
Organizacja Turystyczna. Małego,
wesołego lwa z torbą pełną ciekawych miejskich opowieści znaleźć
można w różnych punktach Gdańska. Atrybuty kolejnych napotykanych
Hewelionów nawiązują do miejsc,
w których je znajdziemy i historii, które
mają do przekazania. Autorem odlanych z brązu lwów jest gdański artysta Tomasz Radziewicz.
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Dotychczas Hewelion odwiedził już
ZOO, Stadion Energa Gdańsk, molo
w Brzeźnie, Gdańskie Centrum Informacji
Turystycznej,
Centrum
Handlowe Madison, Port Lotniczy
Gdańsk, Hevelianum, Wielki Młyn,
Ołowiankę, Długie Pobrzeże, Bramę
Wyżynną, Długi Targ.
Macie ochotę spotkać jeszcze więcej lwów? Jeśli tak, to bądźcie uważni – znajdziecie je w różnych, historycznych miejscach Gdańska. Np.
w portalu Ratusza Głównego Miasta
lub na fasadach i przedprożach kamienic. Najłatwiej jednak zobaczyć
lwy w herbie miasta. Od wieków
dumnie trzymają w łapach tarczę
z dwoma krzyżami i złotą koroną!
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Questy,

czyli super rozrywka dla aktywnych

Gdańska Organizacja Turystyczna
przygotowała nie lada gratkę dla
aktywnych osób, które lubią przygody w stylu Indiany Jonesa. Do
wyboru mamy aż 4 gry, podczas
których używając swojego intelektu
i posiłkując się smartfonem (i darmowymi aplikacjami) rozwiązujemy zagadki i polujemy na skarby.
Jedna z nich odbywa się w Ratuszu
Głównego Miasta, druga to Szlak
Lwa Heweliona, trzecia to Szlak Piwny,
zaś ostatnia rozgrywa się na Wyspie
Sobieszewskiej. Zwłaszcza ta ostatnia propozycja zachwyci lubiących
spacery, ponieważ ruszamy w plener.
Odkrywamy piękne zakątki Wyspy Sobieszewskiej i krok po kroku zbliżamy
się do rozwiązania zagadki i odkrycia
Skarbu Wyspy. Przy grze można się
świetnie bawić wędrując pomiędzy
punktami według wskazówek wyświetlających się na ekranie telefonu. Niektóre zagadki są proste, przy
innych trzeba się trochę nagłowić.
W razie większych kłopotów, zawsze
możemy skorzystać z podpowiedzi,
która jednak kosztuje nas utratę kilku
punktów.

Młodszych z pewnością zainteresuje wyprawa śladami Lwa Heweliona. Odkrywając kolejne figurki sympatycznego lwiątka odwiedzamy
najciekawsze miejsca w Gdańsku
i dzięki aplikacji, dowiadujemy się interesujących faktów o Grodzie Neptuna. Jeśli będziecie mieli kłopot ze
znalezieniem kolejnego Heweliona
- po prostu użyjcie wskazówek aplikacji.
Na zakończenie propozycja dla nieco starszych. Szlak Piwny, bo o nim
mowa, pozwala nam cieszyć się
smakiem wybornego piwa i odwiedzić najlepsze browary w Trójmieście. Także tutaj przewidziane są
atrakcyjne nagrody za ukończenie
wędrówki. Ci, którzy przejdą szlak,
dowiedzą się wielu ciekawostek
o Gdańsku i piwie w nim warzonym.
Szczegóły znajdziecie na:
visitgdansk.com/questy

Gra jest zupełnie darmowa i odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji. Pamiętajcie, że chcąc odkryć
skarb Wyspy Sobieszewskiej przemierzymy ok. 5-6 km.
- nie martwcie się. Aplikacja pomoże
Wam go zlokalizować, a co więcej za
przebycie szlaku możemy otrzymać
nagrody.
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Inne aktywności
Co byście powiedzieli na przygodę
pełną adrenaliny? Zaledwie 20 minut jazdy od Gdańska znajdują się
urokliwe wzgórza morenowe, które
gwarantują niesamowite doświadczenia dla miłośników wozów terenowych.

Wejdźcie na stronę:
gdanskshuttle.com
i dowiedzcie się więcej.

Możecie wykupić usługę, gdzie kierowca odbierze Was z hotelu i zawiezie na ekstremalne trasy. Na
miejscu przesiadka! To Wy kierujecie
i pomagacie utrzymać wóz w ruchu,
jeśli chwilowo ugrzęźnie. Oczywiście
wszystko pod okiem doświadczonego instruktora, w specjalnym wozie
terenowym 4x4. Instruktorzy znają
też język angielski.
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Adresy, które warto znać
Kąpieliska morskie w Gdańsku
Kąpielisko Morskie
Gdańsk – Jelitkowo
ul. Jantarowa
tel. +48 607 395 517
(w okresie letnim)
Klipper
Gdańsk – Jelitkowo
Wejście nr 63
Kąpielisko Morskie
Molo Gdańsk Brzeźno
ul. Jantarowa 1
tel. 58 524-18-53
tel. +48 601 689 970
Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno
ul. Zdrojowa, 80-515 Gdańsk
tel. +48 607 395 857
Wejście na plażę nr 41 przy starym Molo
Kąpielisko Morskie
Gdańsk – Stogi
ul. Wydmy 1, Gdańsk
tel. 58 690 40 74
(w okresie letnim)
Kąpielisko Morskie
Gdańsk – Sobieszewo
ul. Falowa, Gdańsk
tel. 58 690 40 75
(w okresie letnim)
Kąpielisko Strzeżone
Gdańsk Sobieszewo – Orle
ul. Lazurowa, Gdańsk
tel. 58 690 40 76
(w okresie letnim)
Kąpielisko Strzeżone
Gdańsk Świbno
ul. Trałowa, Gdańsk
tel. 58 690 40 77
(w okresie letnim)
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Przystań Jachtowa
Marina Gdańsk
Bosmanat:
ul. Szafarnia 6/U4, 80-755 Gdańsk
tel./fax 58 301 33 78
tel. +48 695 564 848
email: marina.gdansk@sportgdansk.pl
Przystań jachtowa
Górki Zachodnie
ul. Przełom 9, 80-643 Gdańsk
tel. 58 307 31 15
tel. +48 517 806 529
fax: 58 305 06 58
e-mail: marek.lenard@sportgdansk.pl
www.sportgdansk.pl/obiekty/przystan-jachtowa-gorki-zachodnie
Przystań Żabi Kruk
Bosmanat:
ul. Żabi Kruk 15 A, 80-822 Gdańsk
tel. +48 506 056 073
e-mail: zabi.kruk@sportgdansk.pl
WOPR
tel. +48 512 552 038
Straż Miejska
tel. 58 301 30 11
nr zgłoszeniowy 986
Telefon Bezpieczeństwa
dla turystów zagranicznych
+48 608 599 999
Gdańskie Centrum
Informacji Turystycznej
ul. Długi Targ 28/29
tel. +48 58 301 43 55

Numer alarmowy: 112
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Gdańska Organizacja Turystyczna
Ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk
tel.: (+48) 58 305 70 80
tel./fax: (+48) 58 301 66 37
e-mail: got@visitgdansk.com
www.visitgdansk.com

