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TRASA ZWIEDZANIA 

GDAŃSKA 
 

Mini-przewodnik po 

najważniejszych miejscach 

w Gdańsku 

 

Znajdziesz tu najważniejsze miejsca  

i zabytki Gdańska wraz z mapką. Moja 

propozycja ułatwi Ci zwiedzanie grodu 

Neptuna lub pomoże ustalić własną trasę 

na miarę Twoich potrzeb i możliwości. 

 

Zapraszam! 
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Kilka ciekawostek na 
początek 

Warto pamiętać, że Gdańsk nie ma 
tradycyjnie pojmowanego rynku, a jego 
funkcję pełni ulica Długa i Długi Targ. Ten 
ciąg, stanowiący tzw. Drogę Królewską jest 
centralnym miejscem spacerowym dla 
turystów i Gdańszczan oraz spotkań  
w kawiarniach, pubach i restauracjach. 

W Gdańsku nie ma też „starówki”, choć  
w potocznej mowie możecie spotkać się  
z taką nazwą. Mamy za to Stare Miasto, lecz 
nie tam, gdzie większość osób sobie 
wyobraża. Najbardziej reprezentacyjna 
część Gdańska z ulicą Długą, fontanną 
Neptuna i nabrzeżem Motławy nosi nazwę 
Głównego Miasta, choć prawdę mówiąc, 
niezbyt wiele osób używa tej nazwy. Stare 
Miasto to obszar położony bardziej na 
północ, mniej więcej za ul. Podwale 
Staromiejskie. Tam znajdują się m.in. 
Ratusz Staromiejski, Wielki i Mały Młyn, 
Poczta Polska czy kościoły św. Katarzyny  
i św. Brygidy. 

Nasz spacer będzie prowadził zarówno 
przez Główne Miasto, jak i Stare Miasto. To 
co, zaczynamy? Włóż wygodne buty i dobry 
humor i ruszamy! 

Na następnej stronie znajdziesz mapkę z 
poprowadzoną trasą zwiedzania Gdańska. 
Będzie ona nam towarzyszyć w czasie 
całego spaceru.  

 

 

 

 

Dojazd i komunikacja 

Do miejsca rozpoczęcia naszego 
zwiedzania, czyli do Bramy Wyżynnej 
najlepiej dojechać tramwajem lub 
autobusem do przystanku „Brama 
Wyżynna”. 

Dojeżdżają tu linie tramwajowe numer: 2, 
3, 6, 7, 8, 9 oraz autobusy linii: 106, 108, 
111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 
178, 186, 189, 200, 205, 207, 232, 256 i 606 
(stan na 02.05.2021). 

Oprócz tego można dojechać SKM-ką do 
przystanku Gdańsk-Śródmieście. 

Aktualne rozkłady jazdy tramwajów  
i autobusów znajdziecie np. na stronie 
https://ztm.trojmiasto.pl/, a Szybkiej Kolei 
Miejskiej, czyli SKM na stronie 
https://skm.trojmiasto.pl/ . 

Jeśli wolicie dojechać samochodem, to 
musicie liczyć się z opłatą za miejsce do 
parkowania. Praktycznie całe centrum 
znajduje się w strefie płatnego parkowania, 
a opłaty pobierane są od 9.00 do 20.00. 
Największe parkingi znajdują się na Targu 
Węglowym oraz na ulicy Szerokiej. 
Szczegóły dotyczące stref płatnego 
parkowania w Gdańsku znajdziecie pod 
tym linkiem: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-
sprawe/lokalizacja-platnych-miejsc-
postojowych-w-strefie-platnego-
parkowania-i-srodmiejskiej-strefie-
platnego-parkowania-od-29-06,a,4147 

Duży, płatny parking znajduje się również 
pod centrum handlowym Forum, 
znajdującym się naprzeciwko Bramy 
Wyżynnej (wjazd od ul. 3 Maja). 
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1. Brama Wyżynna  

Brama Wyżynna 

Zaczynamy nasz spacer przy Bramie 
Wyżynnej, czyli na początku tzw. Drogi 
Królewskiej, czyli od XVI wiecznej Bramy 
Wyżynnej i zespołu przedbramia. Tuż za nią 
znajduje się Katownia z Wieżą Więzienną. 

2. Wielka Zbrojownia 

 

Wielka Zbrojownia - widok od ul. Piwnej 

Zanim wejdziemy na ulicę Długą, warto 
najpierw skręcić w lewo w stronę Targu 
Węglowego przed Teatrem Wybrzeże. Po 
prawej stronie będziemy mieli Wielką 
Zbrojownię. Jej piękniejsza fasada znajduje 
się z drugiej strony, od ulicy Piwnej. Można 
dojść tam wąską ulicą Teatralną, która 
znajduje się pomiędzy teatrem  
a kamienicami obok Zbrojowni. Wychodzi 
się wówczas na ulicę Świętego Ducha, 
wprost na pozostałości starych murów 
obronnych Gdańska. Skręcając w prawo  
w ulicę Kołodziejską, po chwili będziemy 

mogli przyglądać się ładniejszej stronie 
Wielkiej Zbrojowni. Na wprost niej rozciąga 
się urocza ulica Piwna z kawiarniami  
i pubami.  

Czas jednak wrócić na naszą Drogę 
Królewską. Można to zrobić biegnącą tuż 
obok Wielkiej Zbrojowni ulicą Tkacką lub 
przejść w głąb ulicy Piwnej i skręcić  
w prawo w ulicę Lektykarską. Obie 
doprowadzą nas na ulicę Długą. 

3. Złota Brama 

 
Złota Brama. Po lewej widok w kierunku ul. Długiej, 
po prawej widok z ul. Długiej 

Złota Brama powstała w XVII wieku, ale 
została zniszczona, jak większość Głównego 
Miasta, w czasie ostatniej wojny światowej. 
Została odbudowana w 1957 roku. Warto 
zwrócić uwagę na attyki po obu stronach 
bramy. Gdy wchodzimy przez nią na ulicę 
Długą na górze widać cztery postacie 
symbolizujące dążenia Gdańszczan, czyli 
Pokój, Wolność, Szczęście i Sława. Od 
strony ulicy Długiej figury symbolizują 
cnoty obywatelskie: Zgodę, Sprawiedli-
wość, Pobożność i Rozwagę.  
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4. Droga Królewska – ulica Długa  
i Długi Targ 

 
Ulica Długa. W głębi widoczny Ratusz Głównego 
Miasta 

Po przejściu przez Złotą Bramę znajdujemy 
się na tzw. Drodze Królewskiej. Cała 
przestrzeń może wydawać się jedną ulicą, 
gdy tymczasem węższa część to ulica Długa, 
a od miejsca, gdzie się rozszerza i gdzie stoi 
Fontanna Neptuna, nosi nazwę Długiego 
Targu. Na całym trakcie oczywiście 
najważniejsza będzie Fontanna Neptuna  
i Ratusz Głównego Miasta. Zacznijmy 
jednak od tego, czego jest tu najwięcej, 
czyli gdańskich kamienic. 

Poniżej przedstawiam kilka gdańskich 
kamienic, na które szczególnie warto 
zwrócić uwagę. 

Kamienice na ul. Długiej 

 

Od lewej: Dom Uphagena, Lwi Zamek, Dom 
Schumannów 

 

Dom Uphagena – ul. Długa nr 12. 
Kamienica w kolorze ceglastym, która 
mieści w sobie Muzeum Wnętrz 
Mieszczańskich. 

Lwi Zamek – ul. Długa 35. Bordowa, wysoka 
kamienica, w której znajduje się Rosyjskie 
Centrum Nauki i Kultury. Nazwa pochodzi 
od rzeźb dwóch lwów znajdujących się 
obecnie na portalu, a wcześniej na 
przedprożu kamienicy. Określenie "zamek" 
jest, według mnie, jednak nieco na wyrost. 

Dom Schumannów – ul. Długa 45. Ostatnia 
kamienica w pierzei południowej, bogato 
zdobiona. Najdłużej należała do rodziny 
Schumannów, z której wywodziło się aż 
pięciu burmistrzów. Obecnie mieści się tam 
oddział PTTK. 

Kamienice na Długim Targu 

 

Dwór Artusa (na środku za Fontanną Neptuna), 
Dom Ławy (po prawej - z czerwonej cegły) 

Dwór Artusa – Długi Targ 44. Najbardziej 
reprezentacyjny budynek przy Długim 
Targu, szeroki, jasny z wysokimi oknami, 
nieco przysłonięty Fontanną Neptuna. 
Szczyt zdobi posąg Fortuny. Przed wejściem 
znajdują się posągi lwów oraz figura 
Hermesa w locie. 

Dom Ławy tzw. Sień Gdańska – Długi Targ 
nr 43. To pierwsza na prawo od Dworu 
Artusa kamienica z cegły z  czerwonymi 
oknami. Na szczycie znajduje się posąg 
Sprawiedliwości. Wewnętrznie budynek 
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połączony jest z Dworem Artusa. Mieściły 
się tu sądy ławnicze, stąd nazwa – Dom 
Ławy. Do 2018 roku w szczytowym oknie 
ukazywała się legendarna Panienka  
z Okienka. 

 
Złota Kamienica (po lewej) i Dom pod Orłem (po 
prawej) 

Złota Kamienica – Długi Targ nr 41. To biała 
kamienica z zielonymi oknami i bogatymi 
zdobieniami, częściowo złoconymi, na 
prawo od Dworu Artusa. Na górze znajdują 
się cztery figury symbolizujące cnoty 
kardynalne: Roztropność, Sprawiedliwość, 
Męstwo i Umiarkowanie, a na samym 
szczycie umiejscowiono postać Fortuny.  
W kamienicy gościł podobno król Zygmunt 
III Waza wraz z żoną Anną Austriaczką. 

Dom pod Orłem - Długi Targ nr 20.  
To błękitna kamienica z bogatą barokową 
fasadą i przedprożem znajdująca się po 
przeciwnej stronie niż trzy wcześniejsze.  
Na szczycie umieszczono figurę orła  
z rozpostartymi skrzydłami, od którego 
kamienica wzięła swoją nazwę. Na parterze 
znajduje się galeria sztuki. 

 

 

 

 

5. Fontanna Neptuna 

 

Fontanna Neptuna 

Fontanna Neptuna to najsłynniejszy 
gdański zabytek. Powstał na początku XVII 
wieku. Listek figowy, który przysłania 
przyrodzenie Neptuna, pojawił się dopiero 
w 1988 roku. 

6. Ratusz Głównego Miasta 

 

Ratusz Głównego Miasta 

Ratusz Głównego Miasta jest jednym  
z dwóch gdańskich ratuszów. Znajduje się 
przy ul. Długiej 46. Jest najwyższym 
budynkiem Głównego Miasta. Ratusz 
mieści Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska. W wieży zegarowej znajduje się 
carillon, a na szczycie, na hełmie znajduje 
się posąg króla Zygmunta Augusta.   
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Na wieży znajduje się punkt widokowy. 
Ciekawostką są lwy w herbie Gdańska 
umieszczonym nad wejściem. Jeden z nich 
ma odwróconą głowę w stronę Złotej 
Bramy, czyli w kierunku, z której 
spodziewano się króla. 

7. Zielona Brama 

 

Zielona Brama - widok z Zielonego Mostu 

Drogę Królewską zamyka Zielona Brama, 
która swoją nazwę wzięła od Zielonego 
Mostu nad Motławą, który znajduje się tuż 
za nią. Jest ona największą i jednocześnie 
najstarszą bramą Gdańska. Była 
przeznaczona dla królów odwiedzających 
Gdańsk, ale nigdy żaden król się tu nie 
zatrzymał. Obecnie mieści się tu oddział 
Muzeum Narodowego i Gdańskiej Galerii 
Fotografii. 

8. Ulica Stągiewna 

 
Ulica Stągiewna. W tle wieża Bramy Stągiewnej 

Na wprost Zielonej Bramy ciągnie się ulica 
Stągiewna. Widoczna jest także wieża, 
będąca elementem Bramy Stągiewnej. 

9. Wyspa Spichrzów 

 

Wyspa Spichrzów - 2021 rok 

Wychodząc z Długiego Targu przez Zieloną 
Bramę, na wprost ujrzymy Wyspę 
Spichrzów, która jeszcze do niedawna była 
miejscem wstydu dla Gdańska, gdyż 
mieściły się tam ruiny powojenne. Jednak 
w ostatnich kilku latach wybudowano 
nowe budynki stylizowane na kamienice i 
spichlerze, w których mieszczą się hotele 
oraz restauracje i kawiarnie.  

10. Długie Pobrzeże nad Motławą 

 

Długie Pobrzeże nad Motławą 

Jednak my, jeszcze przed Zielonym 
Mostem, skręcamy w lewo i będziemy 
spacerować Długim Pobrzeżem nad 
Motławą. Zwykle cumują tu statki 
wycieczkowe Żeglugi Gdańskiej. Na Długim 
Pobrzeżu mieści się chyba najwięcej 
sklepów jubilerskich z bursztynem. Idąc 
tym deptakiem, miniemy również kilka 
gdańskich bram, w tym najbardziej znaną – 
Żurawia. 
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11. Ulica Mariacka – najpiękniejsza 
ulica Gdańska 

 

Ulica Mariacka 

Zanim tam jednak dojdziemy, proponuję 
skręcić w ulicę Mariacką, uznawaną za 
jedną z najpiękniejszych i najbardziej 
klimatycznych uliczek Gdańska. Ona 
również, podobnie jak Długie Pobrzeże, 
znana jest ze sklepików z burszty-
nem.  Ulicą Mariacką dojdziemy do Bazyliki 
Mariackiej. 

12. Bazylika Mariacka, Kaplica 
Królewska i Fontanna Czterech 
Kwartałów 

 

Bazylika Mariacka 

Bazylika Mariacka jest gotycką ceglaną 
świątynią, dość masywną, z przysadzistą 
wieżą, na której znajduje się punkt 
widokowy. Dominuje ona nad barokową 
Kaplicą Królewską, znajdującą się przy ulicy 
Św. Ducha.  

 

Kaplica Królewska na tle Bazyliki Mariackiej 

Kaplica Królewska została wybudowana  
w czasie, gdy Bazylikę Mariacką przejęli 
protestanci. Do sfinansowania jej budowy 
przyczynił się m.in. Jan III Sobieski. Tuż 
przed kaplicą znajduje się współczesna 
Fontanna Czterech Kwartałów z czterema 
leżącymi lwami z brązu. 

 
Fontanna Czterech Kwartałów przed Kaplicą 
Królewską 

Czas jednak wrócić nad Motławę na 
przykład ulicą Św. Ducha lub Szeroką. 

13. Długie Pobrzeże i Żuraw 

 

Żuraw nad Motławą przy Długim Pobrzeżu 
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Na przedłużeniu ul. Św. Ducha znajduje się, 
oddana w 2019 roku, piesza kładka przez 
Motławę na Wyspę Spichrzów. Natomiast 
gdy pójdziemy Długim Pobrzeżem na 
północ, dotrzemy do drugiego symbolu 
Gdańska – bramy Żuraw. Kryje ona w sobie 
średniowieczny dźwig portowy. 

14. Statek-muzeum „Sołdek” 

 

Statek-muzeum "Sołdek" przed Muzeum Morskim 

Gdy miniemy Żuraw, po drugiej stronie 
Motławy zobaczymy statek-muzeum 
„Sołdek” oraz znajdujące się za nim 
Muzeum Morskie. „Sołdek” to pierwszy 
zbudowany w Polsce po wojnie statek 
pełnomorski. Ciekawostką jest, że to statek 
nitowany, a nie spawany. Pływał w latach 
1949-1980. 

15. Spichlerz Królewski i Filharmonia 
Bałtycka 

 

Widok na Wyspę Ołowiankę z Długiego Pobrzeża. 
Widoczna Filharmonia Bałtycka, a w głębi Spichlerz 
Królewski 

Dalej na Wyspie Ołowiance zobaczycie 
potężny Spichlerz Królewski, zbudowany  

z czerwonej cegły. Obecnie znajduje się 
tam Hotel Królewski. Tuż obok,  
w budynkach po elektrociepłowni, mieści 
się obecnie Polska Filharmonia Bałtycka, 
która najpiękniej wygląda właśnie  
z przeciwległego brzegu rzeki.  

Opcja 1: Wyspa Ołowianka 

 

AmberSky oraz podnoszona kładka dla pieszych 
przez Motławę 

Obok filharmonii stoi koło widokowe 
AmberSky oraz duży napis „Gdańsk”. Jeżeli 
macie ochotę, możecie dojść tam kolejną 
kładką – zwodzonym mostem. To właśnie 
moja pierwsza propozycja wydłużenia 
nieco naszego spaceru. Przechodząc przez 
kładkę na Wyspę Ołowiankę, musicie liczyć 
się z tym, że utkniecie tam nawet na pół 
godziny, jeśli traficie akurat na 
podniesienie mostu. Godziny otwierania 
mostu są umieszczone przed wejściem na 
podnoszony most, ale mogą one być dość 
elastyczne. 

Wybierając tę opcję, wydłużycie spacer  
o około 20-45 minut. 
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16. Baszta Łabędź i zamek krzyżacki 

 

Baszta Łabędź przy Targu Rybnym, a na pierwszym 
planie tradycyjna karuzela dla najmłodszych 

Gdy dotrzecie do Targu Rybnego 
zobaczycie tam Basztę Łabędź. Powstała 
ona na fundamentach wcześniejszej Baszty 
Rybackiej, która była elementem zamku 
krzyżackiego. Z zamku właściwie nic nie 
zostało, oprócz fragmentu muru, 
znajdującego się przy ulicy Wartkiej nad 
Motławą, a o jego istnieniu przypomina 
pamiątkowa tablica na rogu ulic Grodzkiej  
i Wartkiej, za hotelem Hilton. Gdańszczanie 
rozebrali zamek w 1454 roku do „ostatniej 
cegły”, żeby Krzyżacy nigdy nie powrócili do 
Gdańska. 

 

Mur nad Motławą będący pozostałością po zamku 
krzyżackim w Gdańsku 

 

 

 

Opcja 2: budynek Muzeum II Wojny 
Światowej 

 

Muzeum II Wojny Światowej 

Druga opcja wydłużenia nieco naszej 
wycieczki to spacer do Muzeum IIWŚ. 
Dojdziecie do niego, idąc do końca ulicą 
Wartką lub sąsiadującą ulicą Wapienniczą. 
Przykuwa ono uwagę bardzo nowoczesnym 
kształtem. Na jego zwiedzanie musie-
libyście poświęcić co najmniej 2-3 godziny. 

Wybierając opcję 2 (bez zwiedzania 
muzeum), wydłużycie swoją trasę o około 
15-30 minut. 

17. Muzeum Poczty Polskiej 

 

Muzeum Poczty Polskiej i Pomnik Obrońców Poczty 
Polskiej 

Wracamy jednak do naszej regularnej, 
wyznaczonej trasy. Musimy przekroczyć 
ulicę Podwale Staromiejskie i dojść do 
Muzeum Poczty Polskiej. W tym momencie 
opuszczamy Główne Miasto i wkraczamy 
na Stare Miasto. Budynek Poczty Polskiej to 
miejsce historyczne, gdyż tu miała miejsce 
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obrona gmachu 1 września 1939 roku. 
Przed budynkiem stoi Pomnik Obrońców 
Poczty Polskiej. 

18. Hala Targowa i Baszta Jacek 

 

Hala Targowa 

Spod Poczty Polskiej musimy wrócić na 
Podwale Staromiejskie, a dokładniej na 
Plac Dominikański, przy którym znajduje się 
Hala Targowa. Hala powstała pod koniec 
XIX wieku, ale wcześniej funkcjonował tu 
klasztor dominikanów, a potem 
targowisko. Pozostałości XII wiecznych 
fundamentów są obecnie wyeksponowane 
na dolnej kondygnacji hali, która nadal 
pełni rolę handlową. 

 

Baszta Jacek 

Obok Hali Targowej, przy ul. Pańskiej 
znajduje się gotycka Baszta Jacek z około 
1400 roku. Była ona elementem murów 
obronnych Głównego Miasta. To najwyższa 
średniowieczna baszta Gdańska. Obecnie 
znajduje się tam zakład fotograficzny i nie 
można jej zwiedzać. 

19. Kościół św. Katarzyny i bazylika 
św. Brygidy 

 

Kościół św. Katarzyny  

Spod baszty ul. Podmłyńską dojdziemy do 
dwóch znanych gdańskich kościołów:  
św. Katarzyny i znajdującego się za nim 
kościoła św. Brygidy. Kościół Katarzyny jest 
najstarszym kościołem parafialnym na 
Starym Mieście (pochodzi z XIII w.). Słynie  
z carillonu, Muzeum Zegarów Wieżowych 
oraz pierwszego na świecie zegara 
pulsarowego. 

Bazylika św. Brygidy uważana jest przede 
wszystkim za kościół „Solidarności”, gdyż 
związana jest ze strajkami z sierpnia 1980 
roku. 

 

Bazylika św. Brygidy 

 

 

 

 

 



www.kroplamorza.pl 

11 
 

20. Wielki Młyn 

 

Wielki Młyn 

Prawie naprzeciwko kościoła św. Kata-
rzyny, przy ul. Rajskiej, znajduje się Wielki 
Młyn. To średniowieczny młyn wodny nad 
Kanałem Raduni zbudowany przez 
Krzyżaków. Wcześniej, od lat 90. XX wieku, 
mieściło się w nim m.in. centrum 
handlowe, a obecnie przenosi się do niego 
Muzeum Bursztynu, które do tej pory 
funkcjonowało w Zespole Przedbramia.  
 

21. Mały Młyn 

 

Mały Młyn  

Po przeciwnej stronie znajduje się Mały 
Młyn, który de facto nie był młynem,  
a spichlerzem. Został zbudowany nad 
Kanałem Raduni, tzn. sięga obu jej 
brzegów. 

 

22. Ratusz Staromiejski i Skwer 
Heweliusza 

 

Ratusz Staromiejski w tle i pomnik Jana Heweliusza 
na pierwszym planie 

Obok Wielkiego Młyna znajduje się Skwer 
Heweliusza z jego pomnikiem oraz mapą 
nieba północnego. Oprócz tego, że Jan 
Heweliusz był wielkim astronomem, był 
również gdańskim rajcą oraz posiadał tu 
browar. Od strony ul. Rajskiej znajduje się 
fontanna. Natomiast po drugiej stronie, 
skwer przylega do ul. Korzennej, przy której 
znajduje się drugi gdański ratusz, czyli 
Ratusz Staromiejski pochodzący z XVI 
wieku. Jest jednym z niewielu gdańskich 
zabytków, które prawie bez uszczerbku 
przetrwały II wojnę światową.  

23. Pomnik Poległych Stoczniowców i 
Europejskie Centrum Solidarności 

 

Pomnik Poległych Stoczniowców i Europejskie 
Centrum Solidarności 

Zbliżamy się do końca naszej wycieczki, 
czyli idziemy pod pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970, potocznie nazywany 
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Trzema Krzyżami. Dojdziemy tam ul. Rajską 
albo Łagiewniki. Pomnik widać zresztą  
z daleka, a tuż koło niego znajduje się 
historyczna brama z napisem „Stocznia 
Gdańska” oraz nowoczesny,  „zardzewiały” 
budynek Europejskiego Centrum 
Solidarności. Teren wokół bardzo się 
zmienia, część stoczniowych budynków 
znika, a powstaje tu tzw. Młode Miasto  
z budynkami mieszkalnymi, biurowymi  
i lokalami usługowymi. 

Tuż obok Placu Solidarności są przystanki 
tramwajowe i autobusowe, a wracając się 
kawałek do Dworca Głównego możecie 
wsiąść również w SKM-kę. 

Ile czasu trzeba poświęcić 
na zwiedzanie Śródmieścia 
Gdańska? 

Dobrnęliśmy do końca naszej wycieczki! 
Zobaczyliście wszystkie najważniejsze 
miejsca i zabytki w Śródmieściu Gdańska, 
co nie oznacza, że zobaczyliście wszystko. 
Cały czas musiałam się pilnować, żeby nie 
proponować Wam zbyt dużo, choć i tak 
zebrało się tego naprawdę sporo. Zdaję 
sobie sprawę, że jeśli pójdziecie tą trasą, 
gdy nie będzie już żadnych ograniczeń 
związanych z koronawirusem i będziecie 
mogli wejść np. na punkty widokowe, to jej 
przejście może zająć Wam znacznie więcej 
czasu. 

Cała trasa, bez proponowanych przeze 
mnie opcji, ma około 4 km. Google Maps 
podpowiada, że zajmie Wam ona około 
godziny, ale to zdecydowanie za mało. 
Musicie na nią przeznaczyć co najmniej 
dwie godziny, choć bardziej realistyczne 
wydają się trzy, a nawet cztery. Oczywiście 
przy założeniu, że właściwie niczego nie 
zwiedzacie od środka. Wszystko zależy od 

Waszego tempa spaceru, ilości robionych 
zdjęć oraz tego, czy po drodze zatrzymacie 
się, żeby odpocząć czy coś zjeść. Jeśli 
zdecydujecie się na dodatkowe dwie opcje, 
to pewnie trzeba będzie dorzucić do tego 
jeszcze z godzinkę. W kilku miejscach jest 
okazja usiąść na ławeczkach i odpocząć.  
I do tej opcji gorąco Was zachęcam, bo nie 
ma nic lepszego niż zwolnić na chwilę  
podczas zwiedzania. 

Z pewnością w czasie spaceru 
zgłodniejecie. Praktycznie wszędzie po 
drodze jest sporo kawiarni i barów, choć  
w czasie lockdownu większość z nich działa 
tylko na wynos. Jednak niedługo mają być 
otwarte chociaż zewnętrzne ogródki. 

No i jeszcze jedno na zakończenie – trasę 
możecie oczywiście podzielić na kilka części 
lub niektóre jej fragmenty zupełnie 
pominąć. Można zacząć na końcu lub  
w dowolnym miejscu Głównego lub 
Starego Miasta – w końcu ma ona pasować 
Wam. Zalecane jest też zgubienie się  
i poszwendanie po różnych bocznych 
uliczkach, na których nie zawsze jest 
pięknie, ale za to zawsze ciekawie ;) 

Na zakończenie 

Jeśli pobrałeś ten mini-przewodnik po 
Gdańsku, możesz mi się odwdzięczyć, 
udostępniając link do niego w sieciach 
społecznościowych i robiąc wokół niego 
szum. A co! 

 Zatem jeśli jeszcze nie byliście w Gdańsku, 
to gorąco zapraszam do grodu Neptuna.  
A jeśli byliście, to na pewno chętnie 
wrócicie. Korzystajcie z mojego 
przewodnika i udostępniajcie, może przyda 
się Waszym znajomym. 

To co, widzimy się w Gdańsku? 


