
Hel, Polsko, červen 2018
Hel  je  město  v severním Polsku na  pobřeží  Baltského moře,  ležící  na  poloostrově
Helská kosa (Mierzeja Helska, Półwysep Helski), a to na její špici. Hel je vzdálený asi
34 km od Wladyslawowa. Které leží na začátku Helské kosy a přes Puckou zátoku 19
km od Gdyně. Hel patří do Pomořského vojvodství. 

Mapa centra Helu Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů  v  Helu  a  okolí  s  detailním  popisem,  recenzemi  a  možností  online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava:
Autem: V Helu končí silnice č. 216 (Droga wojewódzka 216), která začíná v Redě a
vede přes Puck, Wladyslawowo a celou Helskou kosu až do Helu.
Vlak: Do Helu vede po Helské kose železniční trať č. 213 (Reda-Wladyslawowo-Hel).
Železniční stanici najdeme na v severní části města při ulici Dworcowa.
Přístav:  Přístav  najdeme  v   blízkosti  centra  Helu  na  jižním  konci  ulice  Bulvar
Nadmorski.  Hel  má  pravidelné  lodní  spojení  s  Gdyní,  Gdaňskem  a  Sopoty  (tzv.
„tramwaj wodny“, jedna cesta 40 PLN)
https://komunikacja.trojmiasto.pl/tramwaj_wodny/#w_GHG
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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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Helu
Muzeum rybolovu (Muzeum Rybołówstwa)
Mezi ulicemi Morska a Wiejska v centru
Helu v bývalém evangelickém kostele sv.
petra  a  Pavla.  Muzeum  věnované
rybolovu a historii  Baltu a  Helské kosy.
Věž  kostela  slouží  jako  rozhledna.
Vstupné 10 PLN.
http://www.nmm.pl/muzeum-
rybolowstwa
Ulica Wiejska
Ulice  v  centru  města  dlouhá  900  m,
tvořící hlavní pěší zónu Helu.
Maják (Latarnia morska)
Maják z roku 1942, v jižní části města na
konci ul. Baltycka. Vstupné 6 PLN.
Fokarium
ul.  Morska  2,  Centrum  zabývající  se
ochranou a studiem tuleňů kuželozubých.
Vstupné 5 PLN.  http://fokarium.com
Dom Morświna
ul.  Portowa,  Muzeum věnované  sviňuše
obecné.Vstupné 2 PLN.
Muzeum Obrony Wybrzeża
Hlavním  výstavním  objektem  je
dělostřelecké  stanoviště  B-2  Bruno
(stanowisko B-2), asi 1,7 km severně od
železniční stanice,odbočka z ulice Helska.
V areálu je i Skansen Broni Morskiej
(vojenský skanzen) Vstupné 12 PLN, jen
skanzen 3 PLN  http://mow.helmuzeum.pl
Pláže
V okolí Helu je několik hezkých písčitých
pláží.  Na  samém  konci  poloostrova  je
„plaża  na  cyplu“.  1,3  km  východně  od
centra  města,  je  „Duża  plaża“.  Poblíž
Fokaria je „Mała plaża“.
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