
Elbląg, Polsko, duben 2019

Elbląg (německy Elbing) je město na severovýchodě Polska poblíž pobřeží Baltského
moře,  při  ústí  řeky  Elblag  do  Vislanského  (Viselského)  zálivu..  Elblag  leží  ve
Varmijsko-mazurském vojvodství, jehož je druhým největším městem. Elblag má více
než  120000 obyvatel.  Elblag patří  mezi  nejstarší  města  v  Polsku a  je  také  nejníže
položeným městem v Polsku.
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Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Elblagu a okolí s detailním popisem, recenzemi a možností online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Autem: Jihovýchodním a jižním okrajem města prochází silnice S7 z Gdaňska směrem
na města Ostróda a Olsztynek. Z této silnice na jihu Elblagu vybíhá silnice S22 (E28)
vedoucí severovýchodním směrem k ruské Kaliningradské oblasti.
Letiště: Nejbližším letištěm je cca 70 km vzdálené letiště v Gdaňsku.
Vlak: Železniční stanice Elblag (stacja kolejowa Elblag) leží na železniční trati č. 204
(Malbork  –  Braniewo).  Vlakové  nádraží  (Dworzec  PKP)  Elblag  leží  při  Placu
Dworcowym, asi 1,8 km jihovýchodně od centra Starého města (Plac Katedralny). Před
nádražím jsou autobusové zastávky Dworzec-pętla  a  tramvajová zastávka Dworzec.
Dalšími železničními zastávkami v Elblagu jsou Elblag Zdrój a Rubno Wielkie.
Bus: Autobusové  nádraží  (Dworzec  Autobusowy  PKS  Elblag)  je  mezi  vlakovým
nádražím Elblag a ulicí Aleja Grundwaldzka
Přístav: Port  morski  Elbląg  se  nachází  na  řece  Elblag,  6  km  od  jejího  ústí  do
Vislanského  zálivu,  v  blízkosti  železniční  zastávky  Elblag  Zdrój.  Přístaviště  lodní
dopravy společnosti Żegluga Ostródzko – Elbląska je na Starém Městě při ulici Wodna.
http://www.zegluga.com.pl
Doprava ve městě
Veřejnou dopravu v Elblagu zastřešuje společnost ZKM Elblag. Doprava je zajišťována
nejen autobusy, ale i tramvajemi. Jednorázová jízdenka stojí  2,80 PLN, při  koupi u
řidiče 3 PLN, 24 hodinová jízdenka koupená u řidiče stojí 13 PLN. Schéma linek ,
jízdní řády a další informace najdete na http://zkm.elblag.com.pl 
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Elblagu
Katedrála sv. Mikuláše
(Katedra św. Mikołaja)
Plac  Katedralny,  Stare  Miasto.  Gotická
cihlová katedrála z poloviny 13. století s
97 m vysokou věží s vyhlídkovou terasou.
Kostelní stezka (Scieżka Kościelna)
Úzký průchod mezi domy, džíve spojující
tři kostely Starého Města.
Tržní brána (Brama Trgowa)
ul. Stary Rynek 25, Stare Miasto. Gotická
cihlová brána ze 14. století s vyhlídkovou
terasou a s informačním centrem
Kanał Elbląsko-Ostródzki
Splavná  vodní  cesta,  technická  a
historická  památka  s  několika  rampami
kdy je loď tažena po souši na kolejnicích.
http://www.zegluga.com.pl
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Bulwar  Zygmunta  Augusta  11,  Stare
Miasto.  Regionální  muzeum  se
zajímavými sbírkami.Vstupné od 10 PLN.
http://www.muzeum.elblag.pl
Kostel bl. Doroty (Kościół bł. Doroty)
ul.  Rawska,  čtvrť  Warszawskie
Przedmieście,  asi  2  km  východně  od
vlakového  nádraží  Elblag,  nejbližší
zastávka  MHD  „Rawska-kościół“.
Hrázděný kostel  s  barokní  věží,  z  první
pol. 18. století, zde přenesený z Kaczynos
Kościół Mariacki
ul.  Kuśnierska  6,  Stare  Miasto.Původně
gotický  dominikánský  kostel  ze  13.
století, později evangelický. Nyní v něm
působí  centrum  umění  Galeria  EL.
Vstupné 4 PLN. http://www.galeria-el.pl 
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