Władysławowo, Polsko, červenec 2018
Władysławowo je město v severním Polsku, nad Puckou zátokou na pobřeží Baltského
moře na začátku poloostrova Helská kosa. Władysławowo patří do Pomořského
vojvodství, historicky je součástí Kašubska, až do roku 1952 se jmenovalo Wielka
Wieś (německy Großendorf).

Co musíte vidět aneb památky a
zajímavosti ve Władysławowu
Hallerówka
Morska 6. Centrum paměti gen. Józefa
Hellera a Modré armády v původním
letním domě generála Hellera. Vstupné 5
PLN.
http://muzeumpuck.pl/oddzialy/hallerowka

Mapa centra Władysławowa Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled hotelů ve Władysławowu a okolí s detailním popisem, recenzemi a možností
online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava:
Autem: Władysławowem prochází silnice č. 216 z Pucku do Helu a začíná zde silnice
č. 215, která pokračuje okolo pobřeží Baltu směr Rozewie a Jastrzębia Góra.
Vlak: Władysławowo leží na železniční trati č. 213 Reda-Hel. Železniční stanice
(stacja kolejowa, dworzec PKP) „Władysławowo“ leží při křižovatce ulic Towarova a
generala Józefa Hallera. Železniční zastávka Władysławowo Port, ležící také na trati
213, se nachází na severovýchodě města, pár desítek metrů od přístavu.
Bus: Autobusové nádraží ve Władysławowu (Dworzec Autobusowy) najdeme několik
desítek metrů jižně od vlakového nádraží Władysławowo, při ulici Towarowa. Stojí
zde i autobusy FlixBus.
Přístav: Přístav (Port) ve Władysławowu se nachází na severovýchodě města, kolem
přístavu probíhá ulice Portowa.

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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Lunapark Sowiński
ul. Generała Hallera, u Domu Rybaka.
Největší lunapark na Baltu s velkým
množstvím atrakcí nejen pro děti.
www.lunapark-sowinski.com.pl
Nadmorski Park Krajobrazowy
Přímořská chráněná krajinná oblast.
Zahrnuje takřka celé pobřeží kolem
Władysławowa mimo přístavu. Zahrnuje
také přérodní rezervaci Słone Łąki, která
se nachází mezi městsko částí Szotland a
začátkem Helské kosy. https://npk.org.pl
Aleja Gwiazd Sportu
Pěší zóna s mosaznými hvězdami
polských sportovců mezi ul.icemi
Brozowa a Ks. Merkleina.
Dom Rybaka
ul. Generała Hallera 19, v centru města,
cca 500 m východně od vlakového
nádraží. Budova z 50. let 20. století, dnes
mimo jiné sídlo Úřadu města. Věž slouží
jako jako vyhlídka, dolní terasa je výšce
45 m (vstupné 7 PLN), horní terasa“Kula“
je ve výšce 63 m (vstupné 12 PLN)
http://www.wieza.wladyslawowo.pl
Muzeum motýlů (Muzeum Motyli)
Muzeum je ve třetím patře věže Domu
Rybaka. Vstupné 10 PLN.
http://muzeummotyli.pl

