
Krynica Morska, Polsko, únor 2020

Krynica  Morska  je  město  na  severovýchodě  Polska  na  pobřeží  Baltského  moře  na
Viselské kose mezi Gdaňským zálivem (Zatoka Gdańska) a Viselským zálivem (Zalew
Wiślany).  Krynica  Morska  má  více  než  1300  obyvatel  a  je  co  do  počtu  obyvatel
nejmenším  městem  Pomořského  vojvodství  (Województwo  pomorskie).  Krynica
Morska leží 16 km západně od Fromborku (přes Viselský záliv), 24 km severně od
Elblagu, 51 km východně od centra Gdaňska, 42 km jihozápadně od ruského Baltijska
a 15 km od hranice Polska s Ruskem na Viselské kose. Krynica Morská je oblíbené
letovisko na pobřeží  Baltu s  krásnými  písečnými plážemi.  Do roku 1945 se město
jmenovalo německy Kohlberg, do roku 1958 Łysica.

Mapa centra Krynici Morskiej Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  penziónů,  apartmánů,  kempů  a  ubytování  v  soukromí  v  Krynici
Morskiej  a  okolí  s  detailním  popisem,  recenzemi  a  možností  online  rezervace  za
nejlepší cenu najdete zde
Doprava:
Autem: Do města Krynica morska vede silnice č. 501, (Droga wojewódzka nr 501,
DW501), z okraje Gdaňska až po část Krynice Morskiej, kterou je Nowa Karczma.
Vlak:  Krynica  Morska  nemá  železniční  spojení. Nejbližší  železniční  tratí  je
úzkorozchodná trať Żuławska Kolej Dojazdowa (ŻKD) na trati Prawy Brzeg Wisły -
Sztutowo  (18  km západně  od  Krynici  Morskiej),  která  je  v  každodenním provozu
během letních prázdnin. Více info na https://kolejzulawska.pl
Bus: Hlavní  stanoviště  autobusů  (Dworzec  autobusowy Krynica  Morska)  je  poblíž
jachtového přístavu na ulici Gdańska 109.
Přístav: Přístav v Krynici Morskiej (Port morski Krynica Morska) leží na jižní straně
Viselské kosy na břehu Viselského zálivu, poblíž  centra města.  Je zde jak jachtový
přístav tak přístaviště osobních lodí. Ty kotví u mola (Pasaż Pasażerski).  Stojí zde lodě
plovoucí  na  plavby  po  Viselském  zálivu,  do  Fromborku  a  také  lodě  do  Tolmicka
(Tramwaj wodny, linka S3), více informací na https://tramwajwodny.info

Co musíte vidět
aneb zajímavosti v Krynicy Morskiej
Maják (Latarnia Morska)
ul.  Sienkiewicza  1,  26,5  metru  vysoký
maják z roku 1951. Přístupný od května
do září, vstupné 7 PLN.
Molo 
Molo najdeme v  přístavu,  ve  Viselském
zálivu. Odplouvají odsud výletní lodě, je
také oblíbeným místem procházek. 
Velbloudí hrb (Wielbłądzi Grzbiet)
Nejvýšší  písečná  duna  Viselské  kosy  s
výškou 49,5 metru. Jediný přírodní bod ze
kterého  lze  vidět  jak  Gdaňský záliv  tak
Viselský záliv.  2 km severovýchodně od
centra města, dojdeme po červené i žluté
značce (Szlak jantarowy).
Koncentrační tábor Stutthof 
Asi  20  km  západně  od  centra  Krynici
Morskiej  ve  vsi  Sztutowo,  zastávka
autobusů  „Sztutowo,  Muzeum“.
Nacistický  koncentrační  tábor,  nyní
muzeum  (Muzeum  Stutthof).  Bezplatný
vstup.  http://stutthof.org
Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Nouzová linka Českého velvyslanectví v 
Polsku : 608 298 988  
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Zájezdy do Polska
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