Subiektywny przewodnik

o czym mowa w tym
przewodniku?
Pokazanie Gdyni w sposób nieszablonowy, z perspektywy szczególnie wnikliwych
obserwatorów, jakimi są blogerzy – to główny cel tego przewodnika. Pięcioro blogerów
na co dzień związanych z Trójmiastem, wyruszyło na gdyńskie szlaki, by pokazać miejsca
i wydarzenia mniej oczywiste i popularne, a związane z turystyką, kulturą, lifestylem,
sportem i kulinariami. Przez trzy miesiące zbierali informacje, sprawdzali, słuchali
i degustowali.
Każdy z blogerów przygotował ścieżkę po Gdyni zgodną z zainteresowaniami i bardzo
subiektywną. I taki charakter mają rekomendacje – naznaczone są osobowością
i temperamentem blogerów.
Michał Nowakowski – Kultura i Sztuka
Ewa Kowalska – Turystyka
Włodzimierz Machnikowski – Sport
Ana Matusevic – Lifestyle
Klaudia Sroczyńska - Kulinaria

co powiedział prezydent
Gdyni?
Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością polecam Państwu lekturę blogerskiego przewodnika po Gdyni.
Autorami są ludzie z pasją, którzy w bardzo osobistym, „nieuczesanym” stylu zachęcają
do odwiedzin naszego Miasta i spacerów ich ulubionymi trasami. Odkrywają dla nas na nowo
uroki miejsc znanych, ale też prowadzą szlakami niezdeptanymi dotychczas. Jeśli jednak
pójdziemy ich tropem, to z pewnością się tam spotkamy w gronie licznych miłośników starej
i nowej Gdyni.
Do zobaczenia zatem!

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

Kultura
www.robmydobrze.pl
Michał Nowakowski
TURYSTYKA
www.ibedeker.pl
Ewa Kowalska
Sport
machnikowski.radiogdansk.pl
Włodzimierz Machnikowski

Lifestyle
www.jakmalowany.pl
Ana Matusevic
KULINARIA
www.dusiowakuchnia.pl
Klaudia Sroczyńska
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www.robmydobrze.pl
Michał Nowakowski

KULTURAlna
gdynia
zdaniem
michała
Gdynia jest bardzo plastyczna. Wyobrażam sobie ją jako kilka pierwszych pociągnięć pędzla,
kiedy malarz sam jeszcze dokładnie nie wie co to będzie, ale widząc te kilka maźnięć mówi sobie
pod nosem: to będzie, kurczę, dobre. I dla mnie właśnie ten młody wiek Gdyni jest jej największą
zaletą (a tym samym największym wyzwaniem), nadaje jej ten ekscytujący klimat. Jej dusza
kształtuje się wciąż, na oczach mieszkańców, którzy mogą w tym uczestniczyć…

KULTURA
INFOBOX

Bo ja nie znoszę miejsc sztywnych, zbyt szpanerskich, pozbawionych zwykłej, prostej frajdy, że się w nich jest. I z każdym
rokiem widzę to – jak ten błysk ogarnia kolejne fragmenty miasta, przeganiając mnie i moje szwendanie na coraz mniejsze
rewiry.

Pamiętam otwarcie InfoBoxu, budynku przeznaczonego na koncerty, wystawy i inne akcje, z dodatkowym bajerem w postaci

Ale co, gdyby było miasto, które nie tylko daje przyzwolenie, ale również zachęca i finansuje, by tworzyć miejsca użyteczne,

punktu widokowego. Wszędzie wokół sklepy, ulice i budynki, na scenie grali Kamp! i Novika, a na trawniku rozsiedli się ludzie,

odświeżone, pasujące do rozwijającej się Polski, ale równocześnie niepozbawione duszy? Gdynia ostatnio postanowiła,

rozmawiając, pijąc piwka, słuchając, oglądając. Impreza w samym środku miasta. Bardzo mile to wspominam. InfoBox to też

przynajmniej na bardzo wstępnej, raczkującej, ale jednak wartej dużej pochwały płaszczyźnie, spróbować być takim miastem.

takie centrum zbierające informacje o ciekawych inicjatywach i planach miasta, a także CultureBox, czyli projekt kulturalny.

Udzielając ludziom stojącym za Traffic Design zielonego światła na stanie się prawdziwym festiwalem sztuki miejskiej,

Możecie tam zobaczyć darmowe wystawy i inne akcje artystyczne - informacji można szukać na ich podstronie. W ogóle ulica

wychodzącym poza murale. Otóż oddano w ich ręce rewitalizację peronu w Redłowie.

Świętojańska, przy której stoją te budynki, jedna z głównych gdyńskich ulic, to równocześnie jedno z moich ulubionych miejsc

Poza kasą biletową i wszystkimi elementami peronu, które przemalowano na srebrno-granatowo, powstały też piękne,

w Gdyni, ale pod jednym warunkiem: że idę tam nocą.

dizajnerskie napisy, a także neon Redłowo.
W połączeniu z kolumnami podtrzymującymi most przebiegający nad peronem, które swoimi pracami pokrył Jay Pop, wszystko
wygląda minimalistycznie, spójnie i stylowo.
Autorzy tej rewitalizacji wykorzystali jednak nie tylko wygląd, by uprzyjemnić oczekiwanie na skmki* – na platformie pojawiły
się też tzw. witacze, czyli dwa ekrany w kształcie chmurek dialogowych, które wisząc przy obu torach, pełnią funkcję
organizacyjną, wskazując kierunki. I to jest część, która mi – gościowi od słów – najbardziej przypadła do gustu. To jest
absolutny czad, szczególnie, że lista wyświetlanych komunikatów jest nie tylko szalenie długa, ale również dość odważna, jak
na projekt miejski. Witacz rzuca między innymi takie rzeczy: Bywa, że jestem hedonistą i chce mieć to wszystko / Mianuję Was
królem i królową peronu / Ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki / Z ostatniej chwili: w Warszawie nie ma morza
/ Są tu jakieś kanary? / To NIE jest miejsce na Twoją reklamę / Jesteś z twarzy podobny zupełnie do nikogo / Jestem skrajnie
wyczerpany, a przecież jest rano… / Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.
* Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

GALERIA MURALI

Zobacz Galerię Murali >>

Traffic Design to kilkudniowe święto streetartu, podczas którego miasto ozdabiane jest kolejnymi muralami. Na początku
obejmowało całe Trójmiasto, teraz już tylko Gdynię. Moja fascynacja streetartem przechodziła już różne fazy. Urzekały mnie
realistyczne, rozbudowane formy, potem bardziej surrealistyczne, aż po szalenie minimalistyczne i nowoczesne. Wręcz idealnie
wpisuje się w to mural Pastela (Aleja Zwycięstwa), argentyńskiego malarza i architekta pracującego w Buenos Aires.

Peron w Redłowie

Desdemona

Kocham miasto. Inspiruje mnie skubane, jak mało co. Szwendam się po nim godzinami, przeważnie bez planu innego niż kolejny

Ze wszystkich gdyńskich knajp najbardziej „ulubowałem” sobie Desdemonę (ul. Abrahama 37). To jest dokładnie taka knajpa

krok. I kolejny, i kolejny, i kolejny. Wyszukuję fajne miejsca, czasem też znane, ale przeważnie te mniej oficjalne – takie sortu B.

jaką lubię – przyjemna, niezobowiązująca, do której możesz wpaść zarówno przechodem, na jedno piwko i chwilę odsapnięcia,

Bardziej porośnięte mchem wysokie murki, niż parki. Bardziej schody za ciekawymi budynkami lub ławka pod trzepakiem, niż

jak i na kilkugodzinną posiadówę ze znajomymi czy koncert. Moje klimaty. W Desdemonie dzieją się rozmaite rzeczy – od

place przed centrum handlowym. Bardziej niszowe wspierające sztukę knajpki, niż modne tancbudy. Bardziej alejka, niż

pojedynczych koncertów, przez mini-festiwal wytwórni Music Is The Weapon, nazwany tak samo, tylko z dodatkiem fest, aż po

jedna z głównych ulic. Bardziej spękany chodnik, niż ten równiutki.

organizowany co pewien czas Muzyczny Pchli Targ.

Gdynia Orłowo
Centrum Designu Gdynia
Zadaniem Centrum Designu Gdynia jest wspieranie i promowanie sektora kreatywnego, czyli generalnie to samo, co próbujemy
robić na blogu, tylko że oni mają piękny, lśniący, nowoczesny budynek, a ja piszę w bokserkach w moim bałaganiarskim pokoju.
Na co dzień organizują różnego rodzaju spotkania i warsztaty o tematyce kreatywnego biznesu, a także designu (użytkowego
i tego w przestrzeni miejskiej). Raz w roku organizują również Gdynia Design Days (do obserwowania również na Facebooku),
czyli festiwal designu, który, jakby to delikatnie napisać, wyrobił już sobie markę.

tuBAZA

Jedną z najlepszych rzeczy, jakie można robić w Gdyni to być w Orłowie, wszystko jedno czy spacerować samotnie, czy spotykać
się z ludźmi. Kto nigdy nie był, niech sobie wyobrazi plażę, przepołowioną przez rzeczkę Kaczą, gdzie znajdują się następujące
elementy: molo, ławeczka Antoniego Suchanka (rzeźba przedstawiająca lokalnego malarza żyjącego w latach 1901-1982),
odpoczywające na piasku łodzie, rozsypane na skraju morza kamloty, knajpa, a za plecami tego wszystkiego – masywny klif
i piękne wzgórza. Można się tam błąkać wiele razy i za każdym razem zupełnie inaczej spędzić czas. Jeśli traficie do tego miejsca
latem (lipiec-sierpień) warto się wybrać na Scenę Letnią w Orłowie, to kilka kroków dalej, na plaży w pobliżu Parku Kolibki, obok
wejścia numer 17. Odbywają się tam spektakle (Sceny Letniej Teatru Miejskiego, Centrum Kultury i Teatru Czwarte Miasto),
a także kino letnie.

Jeżeli kochacie rzeczy wizualnie interesujące – streetart, ilustrację, design czy architekturę, to poznajcie tuBAZĘ.
Chciałbym Was zabrać w sam środek mojego wspomnienia. Zacznijmy od budynków, które składają się na tuBAZĘ, bo
akurat w tym przypadku one i sama lokalizacja mają dla klimatu ogromne znaczenie. Punktem wyjścia niech będzie
hałaśliwa Al. Zwycięstwa, pi razy drzwi na wysokości Klifu. Po drugiej stronie alei są Klif i peron Gdynia Orłowo,
musicie cofnąć się nieco w stronę Sopotu i odnaleźć ceglasto-metalową bramę do Parku Kolibki, dawnej wozowni.
Brama jest otwarta, wylewają się z niej kolorowe światła, muzyka, głosy – w środku odbywa się najpierw peczakcza*,
potem koncerty. Wyobraźcie sobie, że na środku placu stoi kilka foodtrucków. Wszędzie są ludzie. Wchodzą do
budynków, w których są wystawy i instalacje, potem wychodzą by napić się piwa i porozmawiać. Dominują cienie,
a pojedyncze światła wyglądają szczególnie pięknie. Idziemy wzdłuż, czujecie, że moje stopy są Waszymi. Jesteśmy
w trampkach, więc przez ich raczej cienką podeszwę czujemy nierówności kocich łbów. Pierwszy budynek, jaki
napotykamy, taki z cegieł i kamieni, to wozownia. Alejka biegnie tuż obok jej ściany, a kiedy obchodzi ją, i wyłania
się plac, dochodzimy gdzieś na jego środek. Wtedy obracamy się o 90° w lewo, i oglądamy duży budynek na
wprost. To dworek. Zerkamy nieco w prawo od dworku, i widzimy dwa budynki – najpierw w głąb rotundę, a potem
jeszcze dalej w prawo, jakby vis a vis wozowni, hipoterapię. Te cztery budynki składają się właśnie na tuBAZĘ.
* spotkanie ludzi, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, inicjatywy

WYDARZENIA
Kto jeszcze nie wie, lato zaczyna się w Gdyni, innymi słowy: co roku pod koniec czerwca (w granicach 21-22 czerwca)
bierzecie plecak, wrzucacie do niego trochę potrzebnych rzeczy i idziecie na festiwal Cudawianki. Gdynia stawia.
Globaltica to festiwal światowych kultur. Odbywa się w drugiej połowie lipca w Parku Kolibki i jest szeregiem różnych
elementów – od koncertów, aż po wystawy.
Pif Paf Music Festival organizowany w klubie Ucho, który – jeśli dobrze zrozumiałem – pełni funkcję przeglądu ciekawych
kapel.
Ladies’ Jazz Festival (lipiec), czyli panie jazzują.
Oczywiście jest też Open’er (lipiec), czyli festiwal muzyczny, do którego jakoś mnie nigdy nie ciągnęło (wolę tą samą kasę
wydać na mnóstwo koncertów zespołów niszowych, grających po knajpach), ale nie można go pominąć - jest spory, jest
o nim głośno, zgarnął nagrody i ma rzesze zwolenników. Z pewnością jest ważny wśród gdyńskich imprez.
Festiwal Filmowy w Gdyni (wrzesień), czyli szansa zobaczenia (nierzadko premierowo) tej części filmów, których Polska
wstydzić się nie musi – ambitniejszych, intrygujących.

CONTRAST CAFE
Warto odwiedzić – Contrast Cafe. Muzycznie tam może nie królują moje klimaty (na koncerty wybrałbym się do Desdemony,
ewentualnie do Blues Clubu czy Ucha), ale knajpa ma inne zalety, które spowodowały, że bardzo miło ją pamiętam. Po pierwsze
– jest na plaży, co ma świetny klimat właściwie zawsze, ale już szczególnie wieczorem.

Zaduszki Jazzowe w Kościele Ojców Franciszkanów w Gdyni. Wiadomo jaka jest akustyka kościołów i wiadomo jak
klimatyczny jest jazz. To teraz sobie tylko dołóżcie, że ołtarz zmienia się w scenę, a na niej pojawiają się znakomici jazzmani.
Coś cudnego. Zaduszki Jazzowe są tam co roku, warto chodzić.
R@Port (listopad lub maj), czyli festiwal polskich sztuk współczesnych.
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TURYSTYczna
gdynia
zdaniem
Ewy

Spacer wzdłuż Skweru Kościuszki, Bulwarem Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, a może
wzdłuż ul. Świętojańskiej? Ten eksportowy wizerunek miasta uwielbiamy wszyscy - jednostki
zacumowane przy Molo Południowym, krzyk mew unoszących się nad bulwarem, czy magiczne
oświetlenie kultowej ulicy miasta. Ale Gdynia to znacznie więcej - zapraszam do wspólnego
zwiedzenia miejsc, które mogą sprawić, że klimat „miasta z morza i marzeń” pokochają Państwo
jeszcze bardziej...

TURYSTYKA

ZABYTKI W REJONIE PORTU
Jedni kochają góry, inni morze. Nie mam w rodzinie marynarzy, nie znam smaku rozstań i powitań, ale urodziłam się nad
morzem i to bez niego nie umiałabym żyć. Bez morza. Najczęściej, kiedy ogarnia mnie nostalgiczny nastrój, kiedy tęsknię za
dalekim, nieznanym mi światem, ruszam ku miejscu, które z niejednych oczu wycisnęło łzę tęsknoty i wzruszenia. Nabrzeże
Francuskie, Dworzec Morski, Ostroga Pilotowa i główne wejście do portu zawsze robią na mnie wrażenie.

GDYNIA MILITARNA

Port Gdyński to w pierwszej kolejności miejsce przeładunków, ale wybudowany na początku lat 30. XX wieku Dworzec
Morski, nadał mu nieco „ludzkiego oblicza”, bowiem to tutaj odprawiano emigrantów, dla których celem podróży najczęściej
była wyśniona Ameryka.

„Jastrząb” w Gdyni Oksywiu
W poszukiwaniu Gdyni militarnej nie przypadkiem dotarłam na Oksywie. Tu od 2011 roku, na terenie Akademii Marynarki
Wojennej, stoi okręt podwodny -„Jastrząb”, jednostka typu Kobben, będąca darem Królestwa Norwegii. Potężny okręt budzi
jednocześnie podziw, strach i szacunek. Pierwotnie wysłużona już jednostka była przeznaczona na części zamienne, ale
ostatecznie znalazła miejsce w dawnej, rybackiej wiosce i dzisiaj służy studentom. Niekiedy, podczas tzw. drzwi otwartych
uczelni, jest możliwość wejścia do środka, aby poczuć klimat okrętu podwodnego.
Gdynia Redłowo – rekreacja z militariami w tle

Budynek, zbudowany według projektu katowickiej firmy „Dyckerhoff&Widmann” został poświęcony 10 grudnia 1933 r.,

Bateria artyleryjska w Redłowie jest najlepiej zachowaną polską baterią nadbrzeżną i znakomicie się wpisuje w militarną ścieżkę

a w uroczystości wzięli udział Ministrowie II RP. We wnętrzu gości witał potężny hol z szerokimi schodami, a na piętrze

po mieście, stanowiąc jednocześnie znakomitą trasę edukacyjną. Po zakończeniu II wojny światowej Polska uzyskała szeroki

znajdowała się obszerna sala odpraw, z której specjalnymi pomostami pasażerowie wchodzili bezpośrednio do zacumowanych

dostęp do morza, ale w obawie przed desantem ewentualnego nieprzyjaciela od strony wody, zapadła decyzja o budowie

przy Nabrzeżu Francuskim transatlantyków. Za chlebem i w poszukiwaniu przygody odpłynęły tysiące Polaków…

systemu obrony. W pasie wybrzeża od Międzyzdrojów do ujścia Wisły, w latach 1947-57 stworzono jedenaście Baterii Artylerii

Po wojnie Dworzec Morski nadal pełnił pierwotną funkcję, ale ruch pasażerki był znacznie mniejszy. W 1988 roku w ostatni rejs

Stałej, a bateria w Redłowie powstała jako pierwsza. Zbudowano tu 15 lekkich i ciężkich, podziemnych schronów: stanowisk
dowodzenia, kierowania ogniem, elektrowni, magazynów amunicji i innych. Na szczęście zimna wojna złagodniała, prawie
wszystkie armaty z baterii nabrzeżnych wzdłuż polskiego wybrzeża pocięto na złom, a te na Kępie Redłowskiej pozostawiono
losowi. Przez wiele powojennych lat bateria niszczała, dopiero w latach 2005-07 roku rozpoczęto porządkowanie terenu. Dzisiaj
to znakomicie oznakowana ścieżka, łącząca stanowiska ogniowe, których można nawet dotknąć.

wyruszył „Stefan Batory”, a dwa lata później dworzec znalazł się na liście zabytków Gdyni, jednocześnie nieco podupadając.
W ostatnich latach obiekt zaczął odzyskiwać swój dawny blask, żeby w 2015 r. móc otworzyć podwoje dla Muzeum Emigracji –
jedynego takiego miejsca w kraju.
Mówiąc o zabytkach Gdyni najczęściej mamy jednoznaczne skojarzenie – modernizm, a jeśli on – to centrum miasta. Tymczasem
sporym nagromadzeniem historycznych budynków mogą się pochwalić okolice gdyńskiego portu. Budynki powstałe tam
w latach 30. XX wieku, do dzisiaj zachwycają oryginalnością i zaskakującą nowoczesnością myślenia ówczesnych architektów,
ale i odważnych inwestorów. Warto poznać tę okolice i przekonać się, że modernizm to nie tylko centrum Gdyni.
Wędrując od Placu Kaszubskiego, ozdobionego potężnym pomnikiem Antoniego Abrahama, przez ulicę Portową i Węglową
ku portowi, docieramy do ulicy Bernarda Chrzanowskiego (pochowanego na oksywskim cmentarzu). Tutaj, u zbiegu z ulicą
Wendy, jakby bramą otwierającą tereny portowe, jest Gmach Urzędu Morskiego, wzniesiony w 1927 roku zgodnie z projektem
poznańskiego architekta – Adama Ballenstedta. Obiekt swoją architekturą przypomina pałac klasycystyczny, ale zdobienia są
już wykonane w stylu art deco.
W niedalekim sąsiedztwie zwieńczonego wieżą Gmachu Urzędu Morskiego, stoi charakterystyczna dla lat 30. XX wieku
kamienica, zwana Domem Pilota. W budynku znajdowały się mieszkania służbowe pracowników związanych z gospodarką
morską, a pod nim (podobno) był schron przeciwlotniczy.

Każdorazowo, kiedy jestem na Oksywiu, zajeżdżam na urokliwy cmentarzyk, otulający kościół p.w. św. Michała Archanioła.
Tu oddaję pokłon Bernardowi Chrzanowskiemu – patronowi ulicy (przy której spędziłam całe dzieciństwo i młodość), aby
kilkanaście minut później poczuć morską bryzę, przeczesującą sady wzdłuż ulicy Osada Rybacka. Najchętniej pojawiam się tu
Przy ul. Polskiej swoją ciekawą architekturą wyróżnia się magazyn długoterminowy „H”, powstały dwuetapowo w latach
1932 i 1934. Obiekt został wzniesiony według projektu biura inżynierskiego Jaskulski&Brygiewicz, a podczas II wojny światowej
pełnił rolę składu amunicji.
Przy ul. Rotterdamskiej wyróżnia się budynek Zarządu Portu Gdynia. Obiekt został zbudowany w 1938 r. według projektu
Stanisława Odyńca-Dobrowolskiego na potrzeby Urzędu Celnego i Straży Granicznej, a podczas wojny mieścił się w nim szpital

późną wiosną, kiedy na drzewach dojrzewają czereśnie oraz jesienią – malującą sady czerwienią jabłek. Gospodynie sprzedają
owoce na przydomowych, prowizorycznych straganikach, odważając towar… wagą z odważnikami. To niezwykły widok
zwłaszcza dla dzieci, przyzwyczajonych do wag XXI wieku.

GDYNIA WIDZIANA Z GÓRY

wojskowy.
Jednym z pierwszych obiektów powstałych na terenach portowych, był zespół budynków Łuszczarni Ryżu, zbudowany
dla firmy „Łuszczarnia Ryżu Wasserberger i Ska – Spółka Komandytowa w Krakowie”. Przedmiotem działalności firmy
było sprowadzanie niełuszczonych nasion i przygotowanie ich do sprzedaży. Wszystkie budynki zespołu wyróżniają się
charakterystycznymi białymi i czerwonymi pasami, dzielącymi elewację.

Najbardziej popularnym punktem widokowym Gdyni jest Kamienna Góra, z której roztacza się widok na kwintesencję miasta –
Molo Południowe i Basen Jachtowy. To prawdziwie eksportowy widok, ja jednak bardziej sobie cenię miejsca nieco oddalone od
centrum, a dające szersze wyobrażenie o położeniu Gdyni.
Góra Donas to najwyższe w Gdyni wzniesienie, o wysokości 205,7 m n.p.m., położone w bezpośrednim sąsiedztwie
dzielnicy Dąbrowa, jest miejscem spacerowym znanym najbliższym mieszkańcom i tym, którzy kochają wędrówki wzdłuż

GDYNIA SIELSKA – ANIELSKA

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Typowe „mieszczuchy” rzadko decydują się na tak „survivalowe” wycieczki, a szkoda.

Gdynia to wielkomiejski ruch i odgłosy dochodzące z portu, ale również klimat prawdziwie sielski i anielski. Trudno uwierzyć?

odurzają. A przecież to ciągle Gdynia:)

Zapraszam do Kolonii Rybackiej na Oksywiu – miejsca, w którym mieszają się zapachy sadów, wiatru od morza, ryb i gorącego

Z pętli autobusowej przy ul. Miętowej to zaledwie kilometrowy spacer (wzdłuż żółtego szlaku), a zupełnie nie-gdyńskie widoki

piasku. Kolonia Rybacka jest osiedlem dzielnicy Babie Doły, położonym w południowo-wschodniej części Kępy Oksywskiej.

Wieża widokowa w Kolibkach jest najmłodszą tego typu atrakcją Gdyni, została oddana do użytku w 2007 roku i od początku

Pierwsze zapisy świadczące o istnieniu osady pochodzą z 1214 roku. Do Osady Rybackiej – centralnej uliczki prowadzącej ku

cieszy się ogromną sympatią tych, którzy… o niej wiedzą. Ten znakomity punkt widokowy, ustawiony na zalesionym wzgórzu

morzu, można się dostać z ulicy Arendta Dickmanna – z centrum Gdyni dojeżdża tu autobus linii 152.

o wys. 85 m. n. p. m., jest również efektem współpracy telefonii komórkowej i Miasta, które zgodziło się na ustawienie
konstrukcji na chronionym krajobrazowo miejscu, w zamian za stworzenie ogólnodostępnej platformy widokowej.
Święta Góra to miejsce, w którym zgodnie z legendą, objawił się św. Mikołaj - patron pasterzy i rybaków. Szczyt góry osiąga
wysokość 83 m. n. p. m., a panorama z niego widoczna jest dość… kapryśna, bo bardzo uzależniona od pory roku. Jeśli ktoś chce
objąć wzrokiem blokowiska Chyloni i Leszczynek, to powinien się wybrać na wycieczkę zimą, kiedy drzewa pozbawione są
liści. Najlepszą datą wydaje się 6 grudnia – imieniny Mikołaja:) Poza widokiem trudno dostępnym latem, czeka nas dodatkowa
atrakcja – ślizganie się po momentami stromych zboczach, pokrytych grubą warstwą liści. A może gdzieś po drodze znajdziemy
prezent od św. Mikołaja? Warto sprawdzić, wszak Gdynia jest pełna niespodzianek:)
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2.
Ewa Kowalska
9.
1.

Gdynia Militarna – Oksywie

2.

Port Gdynia

3.

Urząd Morski – ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
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Magazyn długoterminowy „H” – ul. Polna 17
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Łuszczarnia Ryżu – ul. Celna 2
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Punt widokowy - Kamienna Góra
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Góra Donas
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Wieża widokowa w Kolibkach
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Święta Góra- Chylonia
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machnikowski.radiogdansk.pl
Włodzimierz Machnikowski
Sportowa Gdynia to miejsca ... Stadiony piłkarski i rugby, Gdynia Arena, gdzie rządzą koszykarze i szczypiornistki,
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a okazjonalnie pojawiają się siatkarze. Plaża, Skwer Kościuszki i Bulwar Nadmorski to też bardzo sportowe miejsca.
Gdynia to ludzie – radośni, gdy finiszują w biegu z cyklu Grand Prix, szczęśliwi – jak morsy, mogąc wykąpać się
w lodowatej wodzie, pogodni, spacerując z kijkami po bulwarze.
Gdynia to kluby – Arka i Bałtyk, Asseco, Vistal, Start, Seahawks, Morsy, KL i KH.
Gdynia to wreszcie niepowtarzalny klimat, który w miejscach tworzą ludzie, czasami organizując się w kluby. Ten
właśnie klimat próbuję w tym miejscu oddać...

SPORT

„Fitness dla seniora” to źródło inspiracji do aktywności własnej, przyczynek do przełamania nieśmiałości, że „może w tym
wieku nie wypada”. To działalność wychowawcza zmierzająca do przekonana, że jednak wypada oraz edukacyjna. Pod okiem

TROCHĘ RUCHU

fachowców i bardziej zaawansowanych rówieśników można dowiedzieć się „jak to robić”. Radość z przełamywania kolejnych
barier, już we własnym zakresie i na swój użytek, rekompensuje wysiłek. Tym bardziej, że po złamaniu kolejnego progu

Gdyńska Szkoła Rowerowa

zmęczenia można liczyć na pomoc endorfin – „hormonów szczęścia”.

Jak ktoś nie wie, jak zabrać się do aktywności, by odmładzać się i uszczęśliwiać z głową, może skorzystać z warsztatów

Po zajęciach w hali seniorzy spotykają się na bulwarze z kijkami w dłoniach. Najbardziej zdeterminowani nie mogą doczekać

w ramach Gdyńskiej Szkoły Rowerowej. Zajęcia kosztują zero złotych i przynoszą zysk wymierny zarówno w złotówkach,

się pierwszych mrozów. Gdyńskie morsy są wszechobecne. Biegają drużynowo w Grand Prix, chodzą z kijkami, integrują się

jak i całej reszcie.

z okazji Światowego Dnia Serca i porażają witalnością. Średnia wieku miłośników zimowych kąpieli sytuuje ich w kategorii senior.

Akces do rowerowej szkoły można zgłosić pod adresem www.ingremio.edu.pl Szkolenia adresowane są do osób pełnoletnich,
acz górnego limitu nie wyznaczono. Po trzygodzinnych zajęciach z teorii ruchu drogowego, bezpieczeństwa i obsługi,
wsiadamy na rower. Pod okiem instruktora pokonujemy wybraną przez siebie trasę np. do pracy, na plażę, czy do teściowej.
W drodze uczymy się zgodnego współżycia z kierowcami i pieszymi unikając chodników i asfaltu.

Gdyńskie Poruszenie
Projekt, który zachęca do aktywności wszystkich mieszkańców Gdyni, niezależnie od wieku i płci. W ramach projektu można
uczestniczyć nieodpłatnie w zajęciach Jogi, Nordic Walking, Tai Chi, Park Run, akcjach Biegam bo lubię i Fitness dla Seniora, oraz
Pilates, Zumba, Zumba dla dzieci i zajęcia dla kobiet w ciąży. W większości przedsięwzięć uczestniczą Morsy Gdyńskie, które
czekają, aż woda w Bałtyku osiągnie sensowną temperaturę, czyli spadnie poniżej 10 stopni C.

Herbalife Triathlon Gdynia
To jedna z najbardziej modnych obecnie imprez wśród celebrytów i osób w wieku 30 plus. Wartością dodaną może być selfie
z Tomaszem Karolakiem albo Borysem Szycem.

ŻEGLARSTWO W GDYNI
Żeglarstwa można zacząć się uczyć od pierwszej klasy „podstawówki”. Żeglarski tydzień trwa sześć dni w tygodniu tak

Seniorzy na sportowo

naprawdę przez cztery pory roku. Adres wspólny dla wszystkich przedsięwzięć - Marina Gdynia.

Ludzie w wieku „xx plus” spotykają się w poniedziałki przed południem w hali lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej. Rzecz
nazywa się „Fitness dla seniora”, nie mylić z popularnym ostatnio cross-fitem. Trzeba oczywiście spełnić pewne wymogi -

Dla wygodnych polecamy MKŻ Arkę. Na zajęcia dzieci z SP 6, 21 i 34 są do szkółki dowożone. Sezon przedłużają na obozach

posiadać sportowy strój, matę do ćwiczeń i ręcznik.

w Hiszpanii, a zimą chodzą na siłownię, basen, do sali gimnastycznej i biegają po Bulwarze Nadmorskim. Zaiste, iście
renesansowy rozmach wszechstronności. Siły jednoczy program Energa Sailing. Limitów wieku w zasadzie nie ma.
  

MIEJSCA, W KTÓRYCH GDYNIA UPRAWIA SPORT
Sportowo-rekreacyjna przestrzeń Gdyni zaczyna się pod lasem na obrzeżach Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, ciągnie się przez sportowy kompleks GOSIR-u* (z Areną Gdynia, Stadionem Miejskim
i Narodowym Stadionem Rugby w tle), schodzi łagodnie w stronę Skweru Kościuszki i Bulwaru Nadmorskiego
albo ostro klifem od strony Orłowa. Bieg, marsz, jazdę można zatem zacząć w lesie, a skończyć w wodzie.
Wszystko to w zurbanizowanym wielkomiejskim pejzażu.
* Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Plaża Śródmieście - to miejsce w sezonie tętniące życiem siatkarzy i piłkarzy, oczywiście plażowych.

Bulwar Nadmorski - zaczyna się śródmiejską plażą, a kończy parkingiem wieńczącym Aleję Piłsudskiego.
Na bulwarze w poniedziałki rządzą ci, co Biegają, Bo Lubią, we środy ludzie z kijkami, a w soboty o 9.00, tak jak
na całym świecie, odbywa się spotkanie z cyklu Parkrun.

Skwer Kościuszki - tu przychodzi się na spacer, na koncert plenerowy i na Sylwestra. Można pozwiedzać
okręty i pograć w streetballa. Najważniejsze dzieje się jednak cztery razy o stałych porach roku z okazji Grand
Prix. W lutym mamy Bieg Urodzinowy, w maju Europejski, w czerwcu Nocny Świętojański, w listopadzie

SPORTOWY ROK W GDYNI

Niepodległości. Walorem miejsca jest... przestrzeń. Wrażenia rozmachu nie sposób uniknąć. Intencje są zresztą

Sportowo-rekreacyjny rok w Gdyni zaczyna się 1 stycznia uroczystą kąpielą morsów, a kończy 31 grudnia spacerem na

wręcz przeciwne.

koncert noworoczny. To też forma aktywności i integracji. Gdyński koncert w kategorii „atrakcyjność” rzuca wyzwanie
największym imprezom organizowanym w kraju w sylwestrową noc. Pod względem scenerii bije wszystkich. Emocje nie

Olimpijska - to historyczny adres koszykarek Warty/FotyPorta/Lotosu/Polpharmy i piłkarzy Arki. To miejsce
październikowej zbiórki uczestników MTB Gdynia Maraton i stałe aktywnych uczestników zajęć fitness, jogi,
tai chi, zumby i pilates. Olimpijska to także łącznik sportowego kompleksu dwóch stadionów, jednej hali i kilku
boisk piłkarskich.

Co roku 1 listopada dla wszystkich fanów łyżew otwarte zostaje lodowisko przy Młodzieżowym Domu
Kultury. Miejsce te gwarantuje wspaniałą zimową zabawę.

Polanka Redłowska - najbardziej malownicze chyba spośród wszystkich wymienionych i otwarte na
wszystko i dla wszystkich. Znana choćby z tego, że Nocny Przejazd Rowerowy kończy się w tym tajemniczym,
szczególnie nocą, miejscu.

stygną, bo w lutym Gdynia zawłaszcza telewizyjną przestrzeń Eurosportu. To w związku z European Tour Gdynia Open. Po
kilka godzin dziennie można oglądać w przekazie „live” potyczki czołowych snookerzystów świata. To wszystko w Gdyni
Arena, która w nowy rok wchodzi wręcz agresywnie. W pierwszej połowie stycznia odbywa turniej młodych piłkarzy Arka
Gdynia Cup. Potem następuje podsumowanie sportowego roku, podczas efektownej Gdyńskiej Gali Sportu. W międzyczasie
na parkiecie rezydują szczypiornistki Vistalu, koszykarki Basketu i koszykarze Asseco.
Gdynianie nie tylko kibicują, ale sami rozsmakowali się przede wszystkim w bieganiu. Nieuchronne stało się zorganizowanie
poważnego w tym zakresie przedsięwzięcia. Znane i uznane jest ono pod szyldem Grand Prix Gdyni. Aktywność zaczyna się
lutowym Biegiem Urodzinowym, potem jest majowy Europejski, czerwcowy Nocny i listopadowy Niepodległości. Zawody
przypisane są do pór roku i świąt narodowych. Bieg Urodzinowy sytuuje się w lutym. Bieg Nocny organizowany jest na
powitanie lata. Bieg Niepodległości wiadomo – zawsze 11 listopada. Sierpień to Herbalife Triathlon Gdynia, ostatnia niedziela
września to Dzień Serca, a druga sobota października - MTB Gdynia. I tak kręci się w biegu, w wodzie i na rowerze gdyński
sportowy rok...

Włodzimierz Machnikowski
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Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Olimpijska 5/9
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www.jakmalowany.pl
Ana Matusevic

LIFESTYL’owa
gdynia
zdaniem
any
Żółte kolonijne czapki chowają się na dnie szafy, ostatnie meldunki z Operacji Żagle lądują
w archiwum, pluszowe foki i pirackie flagi spakowane czekają na nowy sezon. Czy to koniec?
Bynajmniej… W miejscu sezonowej smażalni ryb parkuje foodtruck. Morze jakby poważnieje,
kolory nabierają głębi. Wysypuję z butów złoty piasek, oglądam zachód słońca otulając
się ciepłym swetrem i tym razem chcę opowiedzieć o mieście, które znam tylko ja. Gdynia
zperspektywy trochę nie-turysty. Taka do chłonięcia zmysłami, do oglądania obrazami. Gdynia
Jak Malowana...

LIFESTYLE
TURYSTYCZNIE – HISTORYCZNIE
Oksywie jest najstarszą osadą, wchodzącą w skład dzisiejszej Gdyni. Miejsce to zapisało się też w militarnej historii Polski, co
znajduje odbicie także w najbliższym otoczeniu. Żeby dostać się do plaży, należy przejść z jednej strony obok koszar i jednostek

Skatepark

wojskowych, z drugiej – cmentarza Marynarki Wojennej. O świcie krzątają się tu rybacy, w dzień przechadzają nieliczni

Najbardziej rozbudowany bowl w Polsce, sekcja streetowa, mnóstwo dzieciaków na rolkach, chłopaków na

spacerowicze. Nawet w sezonie jest to miejsce wolne od tłumu i zgiełku, tak charakterystycznego dla plażyw centrum miasta.

deskorolkach, młodzież na BMXach. I wszystko to na 1500 metrach kwadratowych w centrum Gdyni. Pachnie tu jeszcze
świeżą farbą, ale coraz więcej osób przychodzi przetestować – nie tylko z pobliskich bloków, ale również z dalszych
okolic. Skatepark znajduje się w bardzo dobrym spacerowo miejscu – kilka kroków od ul. Świętojańskiej i w pobliżu
morza. Poza tym, czuć tu pasję. Ci, co narzekają, że młodzież spędza wolny czas przed komputerem w domu, powinni
częściej tu zaglądać!

INNOWACYJNIE I MODNIE
Gdynia, jako miasto bardzo młode, nie dorobiło się jeszcze osobnej dzielnicy, w której przeważałyby pracownie
młodych projektantów i artystów. Kreatywnym życiem tętni Śródmieście, ale trzeba wiedzieć, dokąd zajrzeć. Chcę
Wam pokazać pracownie trzech moich ulubionych gdyńskich projektantek. Chodźcie za mną!
Ulica Kilińskiego, przy której znajduje się butik i pracownia Misstery, łączy dwa światy. Z jednej strony znajduję się
główna ulica w Gdyni – Świętojańska, z drugiej – spokojne uliczki, prowadzące do parku lub nad morze. Butik Misstery
jest dokładnie pośrodku, a odkryłam go kiedyś zupełnie przypadkowo. Nakrycia głowy wracają do łask – modne są
kapelusze, czapki, natomiast toczki najczęściej panie kupują na specjalne okazje. Te z metką „Misstery” powstają
od podstaw u Beaty Kołodziejskiej. W pracowni pełno jest różnego rodzaju ozdób, wstążek, woalek, sprowadzanych
specjalnie do projektów Beaty z zagranicy. Z kolei wełniane czapy powstają we współpracy z marką Prulla, twórcami

SPORTOWO – LIFE-STYLOWO
Gdynia rowerowa Zobacz ścieżkę rowerową >>
Moja ulubiona trasa nie wiedzie przez malownicze pagórki (choć takich również nie brakuje w Gdyni). Nie ujrzysz tu
dzików ani wiewiórek. Moja trasa w klimacie przemysłowym prowadzi przez jedną z głównych arterii Gdyni, zbacza
do zaniedbanej części Pogórza, skręca na miłe oku blokowiska z wygodnymi ścieżkami rowerowymi, aż w końcu
wyjeżdża na prostą wzdłuż ulicy Janka Wiśniewskiego. Za każdym razem, gdy przemierzam tę trasę, odkrywam coś
nowego. Przemysłowe i portowe dzielnice mają w sobie niesamowity klimat. Tak jakby śpiące, a mimo to ciągle
w ruchu. Jakby zaniedbane, a niezwykle ważne na mapie miasta.

dzianinowych dodatków i ubrań. Adres: Kilińskiego 8

Pracownia Marty Misiuro
Najbardziej charakterystycznymi pracami Marty są postaci wytapiane ze szkła w temperaturze 1600 stopni. Pracuje
w technice, której nie stosuje nikt inny w Polsce. Do pracy potrzebuje specjalnego palnika, ten zajmuje honorowe
miejsce w pracowni. Najpierw pod wpływem ognia powstaje szklana kulka, przypominająca bańkę mydlaną, a potem
Marta nadaje jej kształt. Jelonka lub swojej autorskiej laleczki…
Adres: Słowackiego 58

KULTURALNIE + ORYGINALNIE
Teatr Gdynia Główna jest świetną alternatywą dla tradycyjnego klasycznego teatru: sztuki grane na dworcu,
balansują na granicy klasyki i sceny offowej. Jest to też miejsce, do którego można przyjść po prostu pobyć. Usiąść
w cieniu reflektora, posłuchać dudnienia kroków na górze. Jest w tym szczypta magii, jakby odkrycie innego

MANA MANA
Kolejną pracownią, którą koniecznie chcę pokazać, a której właścicielka również znalazła w Gdyni swoje miejsce na
ziemi, jest torebkownia Mana Mana. Niedawno pracownia się powiększyła i z zaplecza wyszła na światło dzienne.

wymiaru tuż obok dworcowego śpiesznego życia.
Pojęcie modernizmu miało więc dla mnie zupełnie abstrakcyjny charakter, aż do momentu przeprowadzki
do Gdyni. Tutaj czekała na mnie przestrzeń, porządkująca nawet myśli. Początki budowy Gdyni przypadły na
okres powojennego rozkwitu modernistycznej myśli architektury. W tym czasie już od lat trwają dyskusje nad

Teraz każdy odwiedzający (bo, trzeba przyznać, Mana Mana noszą nie tylko kobiety) może zobaczyć, jak torebki

funkcjonalnością architektury, krytykuje się nadmiar zdobień i manieryczność. Gdynia, jako polskie marzenie

powstają. Od pomysłu, szkicu, aż do ostatniego szwu. Adres: ul. 3 Maja 20

i nowe „okno na świat”, dostaje niebywałą okazję stać się polem do popisu dla młodych polskich architektów
i urbanistów.

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny
Dwa budynki, w których dojrzewały ciekawe pomysły startupowców, kilka lat temu zaczęły się rozrastać,
przepoczwarzać. Z kokonów rusztowań wyłoniły się metalowo-szklane motyle – nowy Pomorski Park Naukowo –

Obecnie Dworzec Morski zaczyna żyć nowym życiem – w budynku, po solidnym remoncie, otwarte zostanie
Muzeum Emigracji. „Okno na świat” – Gdynia tę rolę spełniała dosłownie, żegnając w tym miejscu miliony polskich
emigrantów przed ich morską podróżą za marzeniami.

Technologiczny. Miejsce, które kumuluje w sobie kreatywną energię i uwalnia w postaci udanych projektów i działań.

Gdynia brzmi jak bluesowe improwizacje. W poszukiwaniu muzyki kroki prowadzą do niepozornego Blues Club,

Jednym z miejsc, którego działania w sposób kreatywny zmienia miejską przestrzeń, jest Centrum Designu Gdynia.

gdzie w każdy wtorek w przytłumionym świetle odbywa się prawdziwa orgia dźwięków. Dla koneserów i laików.
Dla ciekawskich również. Kilka kroków dalej – kultowy Klub Muzyczny UCHO. To tu, obuta w moje wysokie glany,

Kto z was nie marzył siedząc za szkolną ławką, by sprawdzić niektóre z zasad fizyki na własną rękę? Albo rzeczywiście

poznawałam polską alternatywną scenę muzyczną.

zajrzeć do wnętrza człowieka, zamiast uczyć się z rysunków podręcznika biologii. Hej, a na przykład trzęsienie ziemi?

Gdynia to również miasto słowa. Książki zagościły w różnych jej zakamarkach już na stałe. Początkowo nieśmiało,

Dopiero w Xylokastro przekonałam się, jakie to uczucie, gdy wszystko dokoła się chybocze. W Experymencie wszystko

wraz z Nagrodą Literacką Gdyni, wychodziły w plener. Teraz zagościły na stałe m.in. na dworcu Gdynia Główna,

to można sprawdzić w bezpiecznych warunkach, z przyjaciółmi lub z pod okiem jednego z obecnych w Centrum
edukatorów.

skąd można je wypożyczyć w Biurze Dworca, pozostawiając w zamian inną książkę. cie

8.
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www.dusiowakuchnia.pl
Klaudia Sroczyńska
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KULINARna
gdynia
zdaniem
Dusi

Gdynia jest pełna smaków, kolorów i zapachów. Pełna pasji, miłości i pomysłowości włożonej
w gotowanie i serwowane dania. Poniższa ścieżka to Moja kulinarna Gdynia…. Zaczyna się
od kuchni dedykowanej najmłodszym, bo to właśnie tu się urodziłam, kolejne kroki stawiam
z moją miłością w romantyczne zakątki, zbaczam również na zdrową ścieżkę życia pełną
warzyw i owoców, jak na biologa przystało. Zahaczam o miejsca lokalnie polecane przez
bliskich, by wreszcie pokazać to, co mamy najlepsze i z czego powinniśmy być dumni, z ryb
i owoców morza… Popłyniesz ze mną w tą kulinarną podróż?

KULINARIA
KUCHNIA DLA DZIECIAKÓW

RANDKA WE DWOJE
Polecam z całego serca restaurację Britannica Steak House znajdującą się w Hotelu Kuracyjnym, bo ceny nie są tutaj

Slow Cafe to klubokawiarnia rodzinna otworzona na osiedlu Wiczlino-Ogród, które znajduje się nieco na uboczu Gdyni,

wygórowane, natomiast jedzenie jest obłędnie pyszne, obsługa profesjonalna, a atmosfera sprzyja romantycznym

ale zdecydowanie warto do niej zajrzeć. Lokal przykuwa uwagę z zewnątrz wielkimi, szklanymi oknami i wielobarwnym

kolacjom. Szef Kuchni, Bartosz Rozbiegała, spisuje się doskonale i daje popis zarówno wśród klasycznych pozycji, jak

napisem. Wjazd wózkiem z dzieckiem do kawiarni nie sprawi mamom żadnego problemu. Miejsce jest przyjazne dla każdego,

i nowatorskich. Adres: Al. Zwycięstwa 255

dedykowane jednak dzieciom, tym mniejszym i tym większym. Dzieci spędzą tutaj czas pysznie, zdrowo i przede wszystkim
kreatywnie, a rodzice mogą w tym czasie smacznie odpocząć. Dlaczego kreatywnie? Slow Cafe oferuje bowiem naprawdę
bogaty wybór zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci.
Ciuciu babka Cafe to idealne miejsce dla mających dzieci, gdzie dobra kawa i pyszne smakołyki mieszają się z dobrą zabawą.

Ristorante Cozzi to włoska restauracja, w której serwowane są specjały kuchni śródziemnomorskiej. Miłośnicy włoskich
smaków mają spory wybór i na pewno powinni się tutaj zjawić. Restauracja urządzona jest nowocześnie, ale przytulnie.
Dominują jasne, beżowe kolory przełamane kolorem miłości. Zakochani mogą wybrać stoliki dla dwóch osób pod oknem,
pod lawendowym obrazem albo wygodne miejsca na kanapie, gdzie można siedzieć blisko siebie. Adres: Władysława IV 49F

To kafejka, gdzie mamy mogą odpocząć, a dzieci pobawić się w przestronnym kąciku specjalnie dla nich zaaranżowanym.
Ciuciu babka zaprasza coraz częściej na specjalne spotkania dedykowane mamom albo na mini-warsztaty dla dzieci.
Adres: Piłsudskiego 30

Restauracja Santorini serwuje oryginalną, grecką kuchnię, nad którą czuwa właściciel, który jest rodowitym Grekiem.
Wnętrze restauracji stylizowane jest na tawernę. Siedząc w środku, słuchając regionalnej greckiej muzyki można poczuć
śródziemnomorskie klimaty. W całkiem sporym menu znajdziemy potrawy serwowane z wysokiej jakości produktów. Dania
Del Mar to restauracja znajdująca się na plaży miejskiej.

są oryginalnym odzwierciedleniem tradycyjnych potraw. Adres: Świętojańska 61

Restauracja jest dobrze przygotowana na przyjęcie najmłodszych klientów. W lokalu zagospodarowano kącik zabaw dla

Restauracja Abrahama specjalizuje się w serwowaniu dań kuchni europejskiej. Lokal urządzono w stylu skandynawskim,

dzieci, wyróżniający się otoczeniem różowych zasłonek. W kąciku jest plastikowy stoliczek z krzesełkami, przy którym

dlatego jest przestronnie, ale też funkcjonalnie. Wewnątrz restauracji jest jasno dzięki naturalnemu światłu, które wpada

można skorzystać z zawartości piórnika. Obok stoi tablica do malowania kredą. Dla najmniejszych dzieci przygotowano

do środka przez wielkie okna. Dominuje biel z drewnem, która świadczy o elegancji. Białe obrusy i świeże kwiaty na stołach

foteliki, a w damskiej łazience jest przewijak. Adres: Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego

sprawiają, że chce się tutaj przyjść na wykwintną kolację we dwoje. Adres: Abrahama 41

Świat Zapiekanek oferuje przygotowywane na miejscu zapiekanki w różnorodnych kompozycjach. Lokal znajduje się przy

ZDROWA KUCHNIA

ulicy Świętojańskiej. Wewnątrz można wygodnie rozsiąść się i delektować potrawami. To wielki plus, ponieważ rzadko

Restauracja Coco serwuje wysokiej jakości dania, z dbałością o klienta bardziej wymagającego. W Coco znajdą dla siebie

dbałości o jakość. Świat zapiekanek jest czynny do późnych godzin nocnych, latem nawet do 2 w nocy - dlatego, jeśli nie

pyszności wegetarianie, weganie oraz osoby, które doceniają zdrowotność i smak ekologicznych produktów. To jedyne

wiecie, gdzie zjeść, kiedy nadejdzie nocny głód, to wybierzcie się tutaj. Adres: Świętojańska 49

spotyka się miejsca, gdzie zapiekanki można zjeść w lokalu. Obsługa jest sympatyczna, a biznes rodzinny wyraźnie sprzyja

miejsce w Gdyni, gdzie prawie wszystkie warzywa i owoce, a nawet kawa są eko! Jakość potwierdzona jest certyfikatami.
Często zmieniane menu pokazuje pasję i kunszt kulinarny osoby, która je tworzy. Polecam się przekonać, choćby dla zdrowia :).
Adres: Waszyngtona 21
Chwila Moment to niezwykłe miejsce, dwie restauracje połączone w jedność. Chwila zapewni nam zdrowe śniadania,
chrupiące i wypiekane na miejscu pieczywo, orkiszowe naleśniki, witaminowe smoothies, a w Momencie możecie
skusić się na grillowane, zdrowe propozycje obiadowe. Wpadnijcie tutaj na chwilę i moment, a może i dłużej.
Adres: Świętojańska 30 (InfoBox)
Lavenda Cafe to kawiarnia z przepysznym, wysokiej jakości i zdrowym jedzeniem, a produkty zamawiane są
z ekologicznego gospodarstwa. Wegetarianie znajdą w menu pozycje dla siebie, na kawoszy czeka świeżo palona
kawa, a miłośników sztuki z pewnością zachwyci galeria, w której znajdują się prace utalentowanych artystów. Lokal
został urządzony bardzo przytulnie, a w tle lecą francuskie piosenki, która pozytywnie nastrajają. Wspaniałe miejsce!
Adres: Starowiejska 11

Czerwony Piec to dwupoziomowy lokal, które serwuje włoskie specjały w niezwykle przystępnych cenach. Wydaje się
niemożliwe? A jednak, Czerwony Piec oferuje doskonałą pizzę wypiekaną w opalanym drewnem, czerwonym piecu, stąd
nazwa. Pizzeria znajduje się przy ulicy Starowiejskiej, którą codziennie przechadza się wielu mieszkańców Trójmiasta, ale
także turystów. Adres: Świętojańska 40 C
Restauracja Hashi Sushi serwuje wyśmienite pozycje rybne i z owocami morza oraz najlepsze sushi w Gdyni! Składniki

ULUBIONE MIEJSCA LOKALSÓW

są wysokiej jakości, obsługa jest bardzo pomocna (np. nauczy Was obsługi pałeczek, ale nie bójcie się, jak będzie trzeba,
dostaniecie sztućce), miła i profesjonalna. Ceny dań do najniższych nie należą, ale też nie do najwyższych - można je

Restauracja Good Morning Vietnam przeniesie nas w orientalny świat, bogaty w nietypowe dla nas smaki i połączenia,

porównywać z cenami w centrum miasta. Adres: Przebendowskich 38

a jednak tak pyszne i zaskakujące, że chce się tutaj wracać. Autentyczna, wietnamska kuchnia w dobrym wydaniu i dobrych

W restauracji Mariaszek znajdującej się w Gdyni Orłowie zjecie doskonałe ryby i owoce morza w ciekawych kompozycjach

cenach! Adres: Świętojańska 83A

smakowych, podane niezwykle estetycznie. Mariaszek podniósł wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o morskie smaki. Wnętrze

Tutta Mia to jak można się domyślić, restauracja włoska. Jeżeli chcecie spróbować prawdziwego tiramisu to koniecznie

restauracji sprzyja rodzinnym spotkaniom, ale także tym romantycznym i biznesowym. Adres: Spółdzielcza 1

tutaj. Atmosfera w restauracji sprzyja romantycznym, biznesowym, ale także przyjacielskim spotkaniom.

Restauracja Strefa Kuchnie Świata znajduje się w Hotelu Nadmorskim, jak sama nazwa wskazuje, położonym w bardzo

Adres: Morska 357

bliskiej odległości od morza. W karcie dań przygotowanej przez Szefa Kuchni królują zarówno dania tradycyjne, jak
i z odległych krajów świata. Adres: Ejsmonda 2
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znajdź się w Gdyni
Telefon kierunkowy +48
Informacja turystyczna
Miejska Informacja, ul. 10 Lutego 24,
tel. 58 622 37 66, e-mail: gcit@gdynia.pl,
it@gdynia.pl, www.gdyniaturystyczna.pl
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej,
al. Jana Pawła II, tel./fax 58 620 77 11, 		
e-mail: bpit@gdynia.pl , 			
www.gdyniaturystyczna.pl, (maj-wrzesień)
Teatry
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej,
pl. Grunwaldzki 1, tel. 58 785 58 11, 		
www.muzyczny.org
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza,
ul. Bema 26, tel. 58 660 59 46,
www.teatrgombrowicza.art.pl
Scena Letnia, (plaża w Kolibkach),
tel. 507 714 599,
www.teatrgombrowicza.art.pl
Teatr Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1,
Dworzec PKP Gdynia Główna (peron -1),
tel. 58 351 15 12; 600 306634,
www.teatrgdyniaglowna.pl
Teatr Portowy Gdynia, ul. Rotterdamska 9,
tel. 58 22 258 93 78, www.teatrportowygdynia.pl
Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51,
tel. 58 664 73 77, www.ckgdynia.pl
Kina
Helios Gdynia, Centrum Riviera,
ul. Kazimierza Górskiego 2, tel. 58 779 00 01,
www.helios.pl
Multikino, Centrum Kultury i Rozrywki
Gdynia Waterfront, ul. Waszyngtona 21,
tel. 58 765 96 10, www.multikino.pl
Kluby muzyczne, puby
Adrenaliner Pub - PitStop, ul. Węglowa 22,
tel. 58 782 17 98, www.pitstop-gdynia.pl

Club X, ul. Abrahama 8, tel. 791 696 969
Contrast Cafe, Bulwar Nadmorski,
tel. 503 516 401, www.contrastcafe.pl
Degustatornia, ul. Świętojańska 130,
tel. 888 345 678, www.degustatornia.pl
Desdemona, ul. Abrahama 37,
tel. 888 725 480
Dom, ul. Władysława IV 11a, tel. 504 539 175
Dockers Inn, ul. Waszyngtona 21, tel. 606
106 152
Donegal (pub irlandzki), ul. Zgoda 10,
tel. 58 620 46 23
Dwa Światy, al. Jana Pawła II 9, 58 620 06 44
Ekipa Pub, ul. 10 Lutego 5, tel. 796 800 369,
www.ekipapub.pl
Elizjum Club, ul. Świętojańska 41,
tel. 58 620 57 77, www.clubelizjum.pl
Faceclub, ul. Hryniewickiego 10/50,
tel. 510 036 519, www.faceclub-gdynia.pl
F. Minga, Bulwar Nadmorski, tel. 501 615 218
Harem Club, ul.Waszyngtona 21,
tel. 602 213 323, 58 713 79 64, www.haremclub.pl
Jazz Cafe, ul. Wielkopolska 401,
tel. 58 660 03 03, www.jazz-cafe.pl
Kandelabry, al. Jana Pawła II 9,
tel. 509 919 884, www.kandelabry.com
Kapitan Cook, al. Jana Pawła II 2,
tel. 58 620 23 05, 58 667 70 00,
www.kapitancook.pl
Klubokawiarnia, ul. Bema 19, tel. 58 661 11 34
Kawiarnia u Muzyk’uff, ul. Hieronima Derdowskiego 9-11, tel. 505 976 173
Komar, ul. Abrahama 23, tel. 500 430 533
Mefisto, ul. Władysława IV 30A, tel. 506 135
858, www.mefisto.com.pl

Atlantic, ul. 3 Maja 28, atlanticgdynia.pl

Piwiarnia Warka, ul. Abrahama 64,
tel. 58 380 05 01, www.piwiarniagdynia.pl

Blues Club, ul. Portowa 9, tel. 58 621 09 43,
600 928 546, www.bluesclub.pl

Pokład – Tawerna, al. Jana Pawła II 11,
tel. 58 620 43 13, www.poklad.pl

Bollywood Lounge, al. Jana Pawła 9-11
(Aleja Topolowa), tel: 583 803 839,
www.bollywoodlounge.pl

Ring Club & Restaurant, Al. Jana Pawła II 2,
tel. 512 600 904, www.clubring.pl

Bukszpryt (klub studencki), ul. Morska 81-87,
tel. 793 392 126, www.bukszpryt.pl
Cafe Strych, pl. Kaszubski 7B,
tel. 58 620 30 38, www.cafestrych.pl

Riwiera, ul. Zawiszy Czarnego 1,
tel. 58 620 43 29, www.klubriwiera.mw.mil.pl
Tabula Rasa Pub, ul. Abrahama 8,
tel. 730 117 373

Ucho, ul. św. Piotra 2, tel. 58 661 89 73,
www.ucho.com.pl
Wenecja Music Club, Hotel Nadmorski,
ul. Ejsmonda 2, tel. 58 667 51 58,
www.nadmorski.pl
Restauracje
Abrahama, ul. Antoniego Abrahama 41,
tel. 58 688 81 04, www.abrahama.pl,
Aleja 40, Al. Piłsudskiego 40,
tel. 58 526 07 22, www.aleja40.pl
Ban Glob, ul. Zawiszy Czarnego 1 (przy Teatrze Muzycznym), tel. 58 620 43 29,
661 30 96,
www.banglob.pl,
Barracuda, Bulwar Nadmorski 10 the Seaside
Boulevard, tel./fax 58 620 40 00,
www.barracuda.net.pl
Blick, Hotel Blick, ul. Jana z Kolna 6,
tel. 58 783 03 00, www.hotelblick.pl

Del Mar, Bulwar Nadmorski the Seaside
Boulevard, tel. 58 711 17 16, 609 341 599,
www.delmar.gdynia.pl

Mitro, ul. Chylońska 55, tel. 58 623 55 18,
fax 58 663 55 11, www.dworek-mitro.pl

Taj Mahal, wejscie od ul.Wladyslawa IV 43,
tel. 58 664 92 11, www.tajmahal.com.pl

Monte, ul. Wybickiego 3, tel. 58 661 26 46,
www.monte.com.pl

Tawerna Orłowska, ul. Orłowska 3,
tel. 58 622 22 20, www.tawernaorlowska.pl

Moon, ul. Śląska 27, tel. 58 661 29 77,
www.restauracjamoon.pl

The Towers, ul. Hryniewickiego 6/7,
tel. 58 717 27 44,

eM-Be, ul. Świętojańska 49, tel. 58 665 38 76,
www.emberestaurant.pl,

Morskie Oko, Hotel Nadmorski,
ul. Ejsmonda 2,
tel. 58 667 51 46, www.nadmorski.pl

Tłusta Kaczka, ul. Spółdzielcza 2,
tel. 58 580 08 08, www.tlustakaczka.pl

Eureka, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 735 11 11,
www.eureka-restauracja.pl

Moshi Moshi Sushi, ul. Waszyngtona 21,
tel. 58 620 11 11, 504 134 499,
www.moshimoshisushi.pl

F. Minga, Bulwar Nadmorski, tel. 501 615 218,

Orient Cocktail & Restaurant, ul. Mylna 1,
tel. 58 698 98 16

Dragon (Statek piracki), Basen Prezydenta,
tel. 601 652 195, www.dragon-dragon.pl
El-Greco, al. Marsz. Piłsudskiego 1,
tel. 58 622 77 52, www.el-greco.com.pl

Fanaberia, ul. Świętojańska 33-35, tel. 785
781 781, www.nalesnikarnia-fanaberia.pl
Good Morning Vietnam,
ul. Świętojańska 83A, tel. 58 711 30 30,
www.goodmorningvietnam.pl

Olimpijska 5 Sports Bar & Restaurant,
ul. Olimpijska 5, tel. 666 012 102
Panorama, ul. Mickiewicza 1/3,
tel. 605 11 55 33,
www.panoramagdynia.com.pl

Bliżej, ul. Plac Kaszubski 1A, 81-350 Gdynia,
530 988888, www.blizej.gdynia.pl

Hashi Sushi, ul. Przebendowskich 38,
tel. 58 710 07 01, 662 011 462,
www.hashisushi.pl

Bollywood Lounge, al. Jana Pawła 9-11,
tel. 58 380 38 39, www.bollywoodlounge.pl

Hibachi - bufet chiński, ul. Pułaskiego 6,
tel. 58 713 60 59

Pod Dębem, Hotel Gdynia, ul. Armii Krajowej
22, tel.58 666 29 04

Britannica Steakhouse, Al. Zwycięstwa 255,
tel. 58 667 78 23, www.britannica-steakhouse.pl,

Jack’s Bar & Restaurant,
Al. Zwycięstwa 243,
tel. 797 002 666, www.jacksbar.pl

Polonia, ul. Świętojańska 92/94,
tel. 58 620 58 46, www.polonia-gdynia.pl

Bucatti, Hotel Hotton, ul. św. Piotra 8,
tel. 58 760 58 02, www.hotton.pl

Kaperska, Hotel Neptun, ul. Jana z Kolna 8,
tel. 58 712 13 12,

Calypso, Hotel Hotton, ul. św. Piotra 8,
tel. 58 760 58 02, www.hotton.pl

Kapitan Cook, al. Jana Pawła II 2,
tel. 58 667 70 00, www.kapitancook.pl

Canadian food – Galeria Szperk,
ul. Płk. Dąbka 338, tel. 517 597 810

Karczma Gdyńska, ul. Starowiejska 54,
tel. 58 621 87 38, www.karczmagdynska.pl

Chwila Moment, Gdynia InfoBox - Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30,
tel. 58 623 34 69, www.chwilamoment.com.pl

Kotwica, Bulwar Nadmorski 40/1,
tel. 58 661 51 59,
www.restauracja-podkowa.pl

Coco Cafe Club & Restaurant,
Centrum Waterfront, ul. Waszyngtona 21,
tel. 58 661 62 00,
www.coco.net.pl

Kraina Smaku, ul. Władysława IV 68,
tel. 696 883 390, www.kraina-smaku.pl

Ristorante Como, al. Zwycięstwa 256,
tel. 58690 45 55, www.comoristorante.pl
Cozzi Ristorante, ul. Władysława IV 49F,
tel. 58 719 01 04, www.cozzi.pl
Dalmacija, ul. Świętojańska 51,
tel. 669 930 620, www.dalmacija.pl
Da Vinci, ul. Świętojańska 15,
tel. 58 620 07 14, www.da-vinci.pl

La Vita, ul. Abrahama 80/86, tel. 58 620 51 50,
www.restauracjalavita.pl
Le Grand Buffet, CH Klif, al. Zwycięstwa 256,
tel. 58 664 94 01, www.klif.pl
Lubicz, ul. Orłowska 43, tel .58 668-47-40,
www.willalubicz.pl
Malika, ul. Świętojańska 69b,
tel. 58 352 00 08, 606 995 933,
www.restauracjamalika.pl
Mariaszek Orłowo Restaurant,
ul. Spółdzielcza 1, tel. 796 600 069,
www.mariaszek.pl/1/

Pesto, ul. Aleja Jana Pawła II 9 (Aleja Topolowa), 530 447693, www.pesto-gdynia.pl

Polski Smak, ul.10 Lutego 6, tel.58 719 56 03,
501 718 618,
Pueblo, ul. Abrahama 56, tel. 58 621 60 07,
www.restauracjapueblo.com.pl
Prestige Diet Restaurants, ul. Olgierda 93,
tel. 58 380 77 77, 531 755 555,
ww.prestigediet.pl
Róża Wiatrów, al. Jana Pawła II 2,
tel. 58 620 32 53, www.rozawiatrow.com.pl
Safari, ul. Abrahama 20, tel. 58 620 09 43

Tokyo Sushi, ul. Mściwoja 9,
tel. 58 669 60 80, www.tokyosushibar.pl
Tom’s Diner, ul. Świętojańska 47,
tel. 510 518 679
Trafik – jedzenie & przyjaciele, Skwer
Kościuszki 10, tel. 58 620 79 25,
www.trafikgdynia.pl
Trattoria di Strada, ul. Morska 42,
tel. 58 660 33 95, www.distrada.pl
Trattoria La Fortuna, ul. Armii Krajowej 9/1,
tel. 58 661 26 66, www.lafortuna.pl
Trio, ul. Starowiejska 29-35, tel. 58 621 81 25,
www.trio-gdynia.pl
Tutta Mia, ul. Morska 357, tel. 58 663 66 66,
www.tuttamia.pl
W Ogrodach, ul. Władysława IV 49,
tel. 58 781 53 77, www.wogrodach.pl
Vinegre di Rucola, Muzeum Marynarki
Wojennej, ul. Zawiszy Czarnego 1B, tel. 798
080 798,
www.vinegre.pl
Kawiarnie
Cafe Cyganeria, ul. 3 Maja 27,
tel. 58 620 77 22, www.cafecyganeria.pl
Cafe Klaps, ul. Józefa Wybickiego 3,
tel. 518 348 255

Santorini, ul. Świętojańska 61/5, tel. 58 661
93 99, www.santorinigdynia.pl

Cafe Księgarnia Vademecum,
ul. Świętojańska 5-7, tel. 58 661 15 41,
www.vademecum.osdw.pl

Sioux, Skwer Kościuszki 15, tel. 58 620 68 26,
www.sioux.com.pl

Caffe Anioł, ul. Kilińskiego 6/2,
tel. 58 625 74 44, www.caffeaniol.pl

Sphinx, ul. 10 Lutego 11, tel. 58 620 13 30,
www.sphinx.pl

Cavablanca, ul. Waszyngtona 21,
tel. 58 628 18 00

Strefa Kuchnie Świata, Hotel Nadmorski, ul.
Ejsmonda 2, tel. 58 667 51 77, 667 51 58,
www.restauracja-strefa.pl

Chwila Moment, ul. Świętojańska 30,
tel. 58 623 34 69

Sztuczka, ul. Abrahama 40, tel. 58 622 24 94,
www.sztuczka.com
Śródmieście, ul. Mściwoja 9,
tel. 600 488 761, www.bistrosrodmiescie.pl

Ciuciubabka, Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 30, www.ciuciubabkacafe.pl
Coco Cafe Club, Centrum Waterfront,
ul. Waszyngtona 21, tel. 58 661 62 00,
www.coco.net.pl

Coffeeheaven, Centrum Waterfront,
ul. Waszyngtona 21, tel. 58 669 51 03,
CH Klif, al. Zwycięstwa 256,
tel. 58 668 49 96, tel. 58 668 49 96,
www.coffeeheaven.pl

Uboga Krewna, ul. Ignacego Krasickiego 6,
tel. 516 410680

Coffee Time, ul. Starowiejska 56,
tel. 58 717 23 82
Corner Cafe, ul. Świętojańska 78 A,
tel. 697 862 007
Delicje, ul. 10 Lutego 27, tel. 58 620 73 37,
www.delicje.com.pl
Dom Czekolady, Centrum Waterfront,
ul. Waszyngtona 21, tel. 58 771 83 86,
www.dom-czekolady.pl
Galeria Malucha, ul. Traugutta 2, tel. 58
621 13 88, 505 076 300, www.bomalihu.org
Grey, Centrum Waterfront,
ul. Waszyngtona 21, tel. 58 727 99 09
Kawiarnia u Muzyk’uff, ul. Hieronima
Derdowskiego 9-11, tel. 505 976 173,
www.umuzykuff.pl
Lavenda Cafe & Galeria, ul. Starowiejska
11, tel. 58 621 19 30, www.lavendacafe.pl

Fries Paradise, ul. 10 Lutego 28,
www.friesparadise.com.pl

Pociąg do makaronu, tel. 513 811 650,
www.pociag-do-makaronu.pl

3Burger, ul. Świętojańska 61, tel. 58 782 02 12

Green Way, ul. Abrahama 24, tel. 58 620 12 53,
al. Marsz. Piłsudskiego 56, tel. 58 620 25 50,
www.greenway.pl,

Spaghetti Express, ul. Świętojańska 52,
tel. 58 765 10 55, www.spaghettiexpress.pl

A’la Turka, ul. 10 lutego 6B, tel. 608 451 175

Ika, al. Jana Pawła II, tel. 505 405232

Anker, al. Marsz. Piłsudskiego 50, tel. 58 661
30 77, www.anker.com.pl

I Krowa Cała, ul. Dworcowa 11

Bary i pizzerie

Bar Alicja I, ul. Łużycka 6c, tel. 58661 85 92,
www.baralicja.pl
Bar Alicja II, ul. Łużycka 2, tel. 501170509,
www.baralicja.pl

Karczma Borowej Ciotki, al. Zwycięstwa
36/108, tel. 58 717 47 97, 515 676 776,
www.borowaciotka.pl

Baranola Burger, ul. Świętojańska 49,
tel. 888 421 234

Kebab, ul.10 Lutego 32, tel. 500 192 010,
www.kebabgdynia.pl

Bar Dworcowy, ul. Dworcowa 9,
tel. 505 249 749

KFC, ul. Kcyńska 23, tel. 58 667 35 19,
CH Riviera, ul. K. Górskiego 2, tel. 519 191 877,
www.kfc.pl

Bar Mleczny Serwis Smaku, ul. Wolności 3,
tel. 503 802 082, 600 266 120,
www.serwis-smaku.pl
Bar Mleczny Słoneczny, ul. Abrahama 60,
tel. 58 620 53 16,
www.barmlecznysloneczny.pl

Le Bonjour, ul. Świetojańska 62,
tel. 58 354 12 27

Bar rybny KUTER GDY-50, Nabrzeże
Pomorskie (na pokładzie kutra rybackiego),
Al. Jana Pawła II, tel. 505 408 258,

Mariola Cafe, ul. Bolesława Prusa 24,
tel. 58 622 28 98, www.mariola.com.pl

Bazylia, ul. Legionów 69, tel. 500 168 866

Mąka i Kawa, ul. Świętojańska 65,
tel. 533 833 333,
Mikroklimat, ul. Abrahama 26, t
el. 504 528 044
Niebo Organic Cafe,
ul. Świętojańska 98/1
Ogniem i Piecem, ul. Świętojańska 87,
www.ogniemipiecem.pl
Playground Cafe, ul. Świętojańska 23,
tel. 661 822 922, www.playgroundcafe.pl
Skwerek Cafe, al. Jana Pawła II 9-11,
tel. 504 116 994, www.skwerekcafe.pl
So! Coffee, Plac Konstytucji 1,
tel. 507 672 633
Starbucks, ul. Armii Krajowej 28/1,
tel. 713 861 513, www.starbucks.pl
Story Cafe & Bookstore,
Plac Konstytucji 1
The Coffee Faktory, CH Riviera,
ul. Kazimierza Górskiego 2,
tel. 58 779 06 31,
www.gdynia.thecoffeefactory.pl

Karczma Flauta, al. Jana Pawła II 9/11, tel. 58
661 34 82, www.fl auta.com.pl

Bio Way, ul. Władysława IV 37,
tel. 58 620 00 06, www.bioway.pl
Bistro Anatol, ul. Starowiejska 14,
tel. 58 669 50 50, www.bistroanatol.pl
Bistro Luna, ul. Władysława IV 48,
tel. 58 660 80 70, www.bistroluna.pl

Kropka, ul. Świętojańska 87,
www.kropka-gdynia.pl
Kraina Smaku, ul. Kapitańska 45A,
tel. 791 676 110, ul. Wielkopolska 401,
tel. 58 660 06 65,
www.kraina-smaku.pl
Kulinarne Podróże, al. Jana Pawła II,
tel. 507 049 511
Kwadrans, Skwer Kościuszki 20,
tel. 58 620 15 92
Lolo Thai Jolo, ul. Jana z Kolna 2,
tel. 512 644 412, www.lolothaijologdynia.pl
Maxi Burger, ul. 10 lutego 11, tel. 533 609 177

Brooklyn Pizza, pl. Kaszubski 11,
tel. 58 718 08 08, www.brooklynpizza.pl

McDonald’s,
ul. Morska 58, tel. 513 019 772,
ul. Morska 409, tel. 508 356 838,
Klif, al. Zwycięstwa 256 tel. 513 019 773,
Riviera, ul. K. Górskiego 2, tel. 515 046 452,
Dworzec Główny PKP - Pl. Konstytucji 1,
tel. 600 015 791, www.mcdonalds.pl

Burger Ogień, ul. Starowiejska 8,
tel. 570 363365

Nabogato Sushi Bar, ul. Świętojańska 95,
tel. 58 380 09 09, www.nabo-gato.pl

Czerwony Piec, ul. Starowiejska 40c,
tel. 883 531 312, www.czerwonypiec.pl

Naleśnikarnia Cuda Wianki, ul. Abrahama 10,
tel. 607 607 224

Da Grasso – Pizzeria, ul. Śląska 38,
tel. 58 621 73 73, www.dagrasso.pl

Pierogarnia Pierożek, al. Jana Pawła II 11A,
tel. 58 620 95 67

Dr Bardadyn Salad & Coctail Bar,
ul. 10 Lutego 11, tel. 793 225 864

Piqniq, ul. Świętojańska 105, tel. 514 038 427

Bistro Maska, ul. Bema 26, tel. 530 116 000,
www.bistromaska.pl

Gdynianka, ul. Świętojańska 65,
tel. 58 620 15 16
Ekspresso restauracyjka, ul. Starowiejska
60, tel. 58 620 27 06, www.ekspresso.com.pl

Pizza Hut, ul. Świętojańska 36, tel. 58 661 44
44, www.pizzahut.pl
Pizzeria Omaggio, ul. Legionów 94A,
tel. 58 662 40 00, www.omaggio.pl

Świat Zapiekanek, ul. Świętojańska 49,
tel. 780 051b 152
Telepizza, ul. Świętojańska 72, tel. 58 300 08
40, www.telepizza.pl
Trajtek, ul. Świętojańska 23, tel. 511 005 232,
www.trajtek.pl
Trattoria Basilico, ul. Świetojańska 81,
tel. 58 713 73 73, www.trattoriabasilico.pl
Trattoria e pizzeria A Modo Mio,
ul.Władysława IV 11/A/1-2, tel. 58 714 44 89,
www.a-modomio.pl
Tawerna, al. Jana Pawła II 11, tel. 512 123 577,
www.tawerna-gdynia.pl
Centra handlowe
Batory, ul. 10 Lutego 11, tel. 58 661 88 29,
www.batory.com.pl
Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2, 58 779 07
10, www.centrumriviera.pl
Galeria Szperk, ul. Płk. Dąbka 338, tel. 58 714
70 01, www.galeriaszperk.com
Klif – Trójmiejskie Centrum Handlowe,
al. Zwycięstwa 256, tel. 58 664 93 45,
www.klif.pl
Miejska Hala Targowa, ul. Wójta Radtkego
36/40, tel. 58 661 33 89, www.haletargowegdynia.pl
Warto zobaczyć,
warto odwiedzić
AKWARIUM GDYŃSKIE
al. Jana Pawła II 1, tel. 58 732 66 01,
www.akwarium.gdynia.pl
To wyjątkowe gdyńskie zoo, ukazujące tajemnice skrywane przez morza i oceany. W
akwariach można podziwiać tysiące okazów
wodnej fauny i flory – rekiny, piranie, koniki
morskie, żółwie, ośmiornice, węże czy koralowce.
MUZEUM MIASTA GDYNI
ul. Zawiszy Czarnego 1, tel. 58 662 09 10,
www.muzeumgdynia.pl
Nowa, piękna siedziba Muzeum ukazuje fenomen Gdyni i jej dynamiczny rozwój od małej
rybackiej wioski do wielkiego miasta i portu.
Pięciokondygnacyjny gmach architektonicz-

nie nawiązuje do modernizmu gdyńskiego.
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Zawiszy Czarnego 1B, tel. 58 620 13 81,
www.muzeummw.pl
Na powierzchni ponad 3 tys. m kw. prezentowane są eksponaty przedstawiające historię i
tradycje polskich sił morskich m.in. sprzęt bojowy, jakim posługiwano się od XVII wieku po
czasy współczesne.
ORP BŁYSKAWICA
Nabrzeże Pomorskie, al. Jana Pawła II,
tel. 58 626 36 58, kasa tel. 58 626 39 06,
www.muzeummw.pl
Okręt zbudowany w Anglii, w latach 1935-37.
W czasie II wojny światowej walczył na wodach Morza Północnego, Morza Śródziemnego, kanału La Manche i Zatoki Biskajskiej. Od
1976 r. jest obiektem muzealnym.
DAR POMORZA
Nabrzeże Pomorskie, al. Jana Pawła II,
tel. 697 607 166, www.cmm.pl
Najsłynniejszy polski żaglowiec. Przemierzył
świat zawijając do setek portów. W 1972 r.
zdobył wszystkie możliwe laury podczas regat The Tall Ships’ Races. Od 1983 roku jest
udostępniany do zwiedzania jako obiekt muzealny. W 2009 r. „biała fregata” obchodziła
swoje setne urodziny!

Niewielki domek przy plaży w Orłowie, w którym wiosną i latem 1920 r. wypoczywał Stefan
Żeromski, tworząc „Wiatr od morza”. Obecnie
odbywają się tu spotkania literackie i ciekawe
wystawy. Jest tu także kawiarnia.
Warto zobaczyć,
warto odwiedzić
ALEJA STATKÓW PASAŻERSKICH
al. Jana Pawła II
To jedyne takie miejsce w Polsce. Upamiętnia
pobyty w Gdyni statków pasażerskich z całego świata.
ALEJA ŻEGLARSTWA POLSKIEGO
Marina Gdynia
Utworzona we wrześniu 2012 roku jest hołdem Gdyni dla wszystkich, którzy wnieśli
wkład do historii żeglarstwa polskiego. Na
początek uhonorowany został kpt. Władysław Wagner, pierwszy Polak, który opłynął
świat pod żaglami - rejs ten rozpoczął w 1932
roku wypływając właśnie z Gdyni.
BULWAR NADMORSKI
Ciąg spacerowy o dł. 2 km – wyśmienite miejsce spacerów dla wszystkich spragnionych
jodu. Zachwycający wspaniałą panoramą Zatoki Gdańskiej niezależnie od pogody i pory
roku.

GDYŃSKIE MUZEUM MOTORYZACJI

STANOWISKA ARTYLERYJSKIE 11 BATERII
ARTYLERII STAŁEJ W REDŁOWIE

ul. Żwirowa 2C, tel. 58 663 87 40,
www.gdynskie-muzeum-motoryzacji.pl

Trzy potężne działa z baterii artyleryjskiej
ustawionej na redłowskim klifie w 1947 r.

Fascynująca podróż w czasie do początków
automobilizmu. Imponująca kolekcja, odrestaurowanych z dbałością o najdrobniejszy
szczegół, zabytkowych samochodów i motocykli.

GDYŃSKI MODERNIZM

CENTRUM NAUKI EXPERYMENT
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 698 21 37,
www.experyment.gdynia.pl
W tej w pełni interaktywnej, niecodziennej
pracowni doświadczalnej zajmującej bagatela 3,5 tysiąca metrów kwadratowych
powierzchni, każdy może wcielić się w rolę
naukowca. Wizyta tu pobudzi ciekawość i pomoże zrozumieć prawa i procesy zachodzące
w świecie.
DOMEK ŻEROMSKIEGO
ul. Orłowska 6, tel. 58 664 92 75

Śródmieście, www.modernizmgdyni.pl
Nierozerwalny związek Gdyni z morzem podkreśla nawet architektura miasta, w której
dominuje styl zwany modernizmem gdyńskim. Budynki-statki z charakterystycznymi
nadbudówkami, oknami w kształcie bulajów,
masztami, czy zaokrągleniami cieszą oko
prawie na każdym rogu. Najbardziej charakterystyczne – budynek PLO, Bank Gospodarstwa Krajowego (oba przy ul. 10 Lutego) oraz
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej przy
al. Jana Pawła II.
GDYŃSKIE FORUM SPORTU
ul. Olimpijska 5, ul. Kazimierza Górskiego,
www.gdyniasport.pl
Stadion Miejski to nowoczesny piłkarski piętnastotysięcznik, na którym podczas EURO
2012 trenowała irlandzka reprezentacja,

otwarty jest do zwiedzania. Stadion jest elementem imponującego sportowego miasteczka, zwanego gdyńskim Forum Sportu, w którego
skład wchodzi także Gdynia Arena, hala sportowo-widowiskowa z miejscami dla 5-tysięcznej
publiczności. Ciekawa architektura to wyróżnik
obiektu – elementem ornamentacyjnym fasady
jest... trawa – dzięki temu budynek o każdej porze roku ma inny charakter Nieopodal hali znajduje się Narodowy Stadion Rugby.

PARK KRÓLEWSKI KOLIBKI

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA

al. Zwycięstwa 291

www.gdynia-swietojanska.pl

Na terenie dawnej posiadłości ziemskiej Kolibki (z XIV w.) dziś znajduje się wspaniały park.
Dwór w Kolibkach należał kiedyś do króla Jana
III Sobieskiego i jego żony Marysieńki (XVII
w.). W parku latem odbywa się m.in. Festiwal
Kultur Świata „Globaltica”. Obecnie Centrum
sztuki i designu TUBAZA

Najbardziej uczęszczana i ulubiona ulica gdynian i turystów. Szeroki pasaż handlowy, zwany „rajem zakupów”, z eleganckimi sklepami,
galeriami, restauracjami, kafejkami i pubami.

MIEJSKIE HALE TARGOWE

PLAC KASZUBSKI

ul. Wójta Radtkego 36/40,
www.haletargowegdynia.pl

Zgodnie ze swoją nazwą, pełen jest akcentów
kaszubskich. W centralnym punkcie wzrok
przyciąga okazała bryła pomnika Antoniego
Abrahama, zaś nieopodal, na skromnej ławeczce, przysiadła para prowadzących ożywioną dyskusję Kaszubów.

Jedyne w swoim rodzaju, charakterystyczne dla
krajobrazu miasta, centrum handlowe, nawiązujące stylem architektonicznym i funkcjami do
słynnych wielkomiejskich hal targowych. Można tu kupić wszystko: świeże owoce i warzywa,
ryby, drób i mięso, odzież, sprzęt elektroniczny,
meble i wiele innych produktów.
GDYNIA INFOBOX - OBSERWATORIUM
ZMIAN
ul. Świętojańska 30, tel./fax: 58 523 97 69,
www.gdyniainfobox.pl
To miejsce w centrum Gdyni, będące swoistym
„obserwatorium zmian”, w którym mieszkańcy i
turyści, mogą zapoznać się z nowymi inwestycjami w mieście. Oryginalna forma architektoniczna oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne tworzą przestrzeń publiczną zachęcającą
do spotkań. Odwiedzający InfoBox mają do dyspozycji wykonaną w najnowszej technologii makietę miasta, designerską kawiarnię, unikalne
wystawy oraz punkt widokowy, wyposażony w
Peryskop Zmian.
KAMIENNA GÓRA
Wzniesienie w centrum miasta, wys. 52,4 m
n.p.m. Punkt widokowy z rozległą panoramą
portu, miasta i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

PLAŻA ŚRÓDMIEŚCIE
Strzeżone kąpielisko samym centrum miasta.
Wyposażone jest w nowoczesną infrastrukturę, drewniany podjazd dla wózków prowadzący do samej wody i ogromny plac zabaw.
Gdynia posiada kąpieliska także w Redłowie,
Orłowie i Babich Dołach.
SCENA LETNIA
Plaża w Kolibkach
Latem w romantycznej scenografii i z szumiącym morzem w tle odbywają się spektakle
teatralne.

Statki wycieczkowe
Mini Muzeum Budynku Modernistycznego
Skansen Rybołówstwa Morskiego
Trasa Turystyczna Obiektów Militarnych Pasa
Nadmorskiego w Gdyni
Szlak Legendy Morskiej Gdyni

Gdyński Szlak Modernizm

SKWER KOŚCIUSZKI

TORPEDOWNIA

al. Jana Pawła II, www.marinagdynia.pl

Dobrze widoczna jest z plaży w Babich Dołach.
Otoczona morzem – przypomina ogromny
okręt wojenny. Kiedyś przeprowadzano tam
eksperymenty doskonalące śmiercionośny
arsenał hitlerowskich okrętów podwodnych.
Osiągalna jedynie drogą wodną, jest rajem dla
płetwonurków.

Drewniane molo wybudowane w 1934 r. Ma 180
metrów długości. Roztacza się z niego wspaniały widok na zatokę i klif. Wstęp jest bezpłatny.

Dworzec Morski
muzeumemigracji.pl
(w maju 2015 – otwarcie Muzeum Emigracji)

Niewiele zachowało się w Gdyni śladów jej
wiejskiej przeszłości. Jednymi z najbardziej
charakterystycznych są dwie osady rybackie
– w Orłowie i Oksywiu. Nadal można tu zobaczyć powracające z porannego połowu kutry,
a nawet kupić rybę prosto z sieci.

GDYNIA MARINA

MOLO W ORŁOWIE

Kliknij i zobacz więcej

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni

Ten jeden z najczęściej fotografowanych naturalnych obiektów w Polsce to czynny klif stanowiący efektowny przykład potęgi fal morskich.

To największa i najnowocześniejsza marina w
Polsce, położona w samym centrum miasta.

Na najwyższym wzniesieniu Trójmiasta – górze Donas (w dzielnicy Dąbrowa)), na wysokości 206 m n.p.m. ustawiono platformę
widokową, z której rozciąga się malownicza
panorama metropolii. Niemniej atrakcyjne
widoki można podziwiać z wieży widokowej
usytuowanej w Kolibkach – dojazd od ul. Spokojnej. Wstęp wolny.

OSADY RYBACKIE

Popularne miejsce spacerów. Jego przedłużeniem jest Molo Południowe. Tu zawsze można zobaczyć coś ciekawego. Przy Nabrzeżu
Pomorskim cumują ORP Błyskawica, Dar
Pomorza, Dar Młodzieży (jeśli nie jest w rejsie
szkoleniowym).

KLIF ORŁOWSKI

WIEŻE WIDOKOWE

