
Malbork, Polsko, červenec 2018
Malbork
Malbork (německy Marienburg) je město na severu Polska na řece Nogat.. Malbork
leží  v  Pomořském  vojvodství,  v  malborském  okrese  (Powiat  malborski),  jehož  je
okresním  městem.  Malbork  má  bohatou  historii,  svázanou  zejména  s  místním
křižáckým hradem, jenž je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Mapa centra Malborku Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Malborku a okolí s detailním popisem, recenzemi a možností online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava:
Autem: Malborkem prochází silnice č.22 (droga krajowa nr 22), která Malbork spojuje
na jedné straně s Elblagem a na druhé pokračuje směr Starogard Gdański, před ním se
u  obce  Swarożyn  lze  napojit  na  dálnici  A1.  Malborkem prochází  také  silnice  č.55
(droga krajowa nr 55), která spojuje Malbork na jedné straně s městem Nowy Dwór
Gdański a na druhé s městy Sztum, Kwidzyn, Grudziądz.
Vlak:  Hlavní  železniční  stanicí  v  Malborku  je  „stacja  kolejowa  Malbork“,  kterou
najdeme v centrální části města,  u ulice Dworcowa, asi 1 km východně od hradu. Tato
železnišní stanice leží na tratích č. 9 (Warsawa Wschodnia-Gdaňsk Glowny), č. 204
Malbork-Mamonovo (Rusko) a č. 207 Toruň Wschodni-Malbork. Ve čtvrti Kaldowo, za
řekou Nogat je železniční zastávka Malbork Kałdowo, na železniční trati č. 9. 
Bus: Atobusové nádraží v Malborku najdeme naproti vlakovému nádraží  (Dworzec
PKP) mezi ulicemi Dworcowa a Želazna.
Doprava ve městě:
MHD v Malborku zajišťuje společnost MZK Malbork. Cena jednorázové jízdenky je
2,50 PLN, cena přestupn íjízdenky je 3,60 PLN. Jizdní řády a další informace najdete
na https://mzk.malbork.pl
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 Malborku
Hrad Malbork (Zamek  w Malborku))
Starościńska 1, při severní straně Starého
Města, při řece Nogat. Gotický, původně
křižácký  hrad  postavený  z  cihel.  Je
největší cihlovou stavbou a také největší
gotckou stavbou na světě. Vstupné podle
sezóny-letní 39,50 PLN, zimní 29,50 PLN
V pondělí zavřeno, vstup do areálu 7 PLN
http://www.zamek.malbork.pl
Radnice (Ratusz Staromiejski)
os. Stare Miasto 13, asi  300 metrů jižně
od  hradu.  Cihlová  budova  radnice,
postavená ve 14. století v gotickém slohu,
mnohokrát  rekonstruovaná.
Zbytky hradeb (Resztki murów obronnych)
Zbytky hradeb zejména na západní straně
Strého Města u řeky Nogat poblíž kostela
sv. Jana Křtitele.
Mariánská brána  (Brama mariacka)
Jih  Starého  Města  mezi  ul.  Trakt  Jana
Pawla  II  a  Aleja  Rodla.  Městská  brána
pocházející z druhé pol. 14. století. 
Brama Garncarska
Stare  Miasto,  ul.  Józefa  Piłsudskiego.
Městská  bránana  na  východní  straně
Starého Města. Městská brána pocházející
z druhé pol. 14. století. 
Kostel sv. Jana (Kościół św. Jana)
Stare  Miasto  22,  v  blízkosti  hradu.
Katolický  kostel  pocházející  z  druhé
poloviny 15. století.
Dinopark
ul. Toruńska 61. Zábavní park s dinosaury
a draky. Vstupné 26 PLN, děti 23 PLN.
www.dinopark.malbork.pl
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