
Frombork, Polsko, duben 2019
Frombork 
Frombork  (německy  Frauenburg)  je  město  na  severovýchodě  Polska  v  historické
oblasti Varmie (Warmia). Město leží ve Varminské nížině (Równina Warmińska) nad
Viselským zálivem (Zalew Wiślany). Frombork, který má jen něco přes 2500 obyvatel,
leží ve Varmijsko-mazurském vojvodství v braniewském okrese (Powiat braniewski).
Frombork  je  díky  své  poloze  a  památkám  vyhledávanou  turistickou  destinací.  Ve
Fromborku žil polský astronom a matematik Mikuláš Koperník.

Mapa centra Fromborku Zdroj: „Mapy.cz“

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

Doprava
Autem: Přes Frombork vede silnice č. 504 z Elblagu a Milejewa do Braniewa.
Vlak:  Frombork  sice  leží  na  železniční  trati  č.  254,  na  této  trati  je  však  zastaven
provoz. Železniční stanice (przystanek kolejowy) se nachází na ulici Dworcowa poblíž
centra města. 
Bus: Hlavní zastávkou je zastávka Frombork kopernika, v centru města, na hlavní ulici
Mikolaja Kopernika. Z Elblagu jezdí autobusy společnosti PKS w Elblagu (42 minut,
8,30 PLN), Bus Guliwer (37 minut, 6,90 PLN).
Přístav: Přístav (Port morski Frombork) najdeme v blízkosti centra města mezi ulicemi
Portowa a Rybacka. Přístaviště osobních lodí (Przystań Frombork) najdeme na konci
mola. Odplouvají odsud v letní sezóně lodi společnosti Żegluga Gdańska do Krynicy
Morskiej. Cena jedním směrem je 31 PLN, zpáteční 42 PLN.
https://www.zegluga.pl/rejs-krynica-morska-frombork 
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti ve Fromborku
Zespół Katedralny (Wzgórze Katedralne)
Unikátní středověký komplex budov okolo 
katedrály.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
(Bazylika archikatedralna)
Gotický  cihlový  trojlodní  kostel  ze  14.
století. Je zde pohřben Mikuláš Koperník.
Vstupné 9 PLN.http://katedra-frombork.pl
Zvonice (Wieża Radziejowskiego)
Bývalá  zvonice.  Osmiboká  věž,  s
nejsilnějšími zdmi v Polsku (sedm metrů).
Je  zde  Planetárium,  vstupné  10  PLN,
najdeme  zde  Foucaultovo  kyvadlo
(wahadło  Foucaulta).  Věž  slouží  i  jako
vyhlídka. Vstupné na věž 9 PLN.
Muzeum Mikołaja Kopernika
Muzeum  sídlí  v  bývalém  biskupském
paláci.  Vstupné 8 PLN., v pondělí  vstup
zdarma. http://frombork.art.pl
Koperníkova věž (Wieża Kopernika)
Cihlová věž z konce 14. století. Nejstarší
část opevnění katedrálního vrchu. Sloužila
i jako obytná věž, žil zde M. Koperník.
Szpital Św. Ducha
ul.  Stara  6.  Bývalý špitální  komplex  sv.
Ducha  s  kaplí  sv.  Anny,  dnes  součást
Muzea M. Koperníka. Vstupné 8 PLN, v
pondělí vstup zdarma.
Kostel sv. Mikuláše
ul.  Kapelańska.  Bývalý  kostel.  Gotická
cihlová stavba ze 16. století.
Vodovodní věž (Wieża wodociągowa)
ul.  Elbląska.  Renesanční  cihlová  vodní
věž ze 16. století
Kanał Kopernika
6  km  dlouhý  vodní  kanál  z  15.  století
spojující Frombork s řekou  Baudę.
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