
Niechorze, Polsko, únor 2022

Niechorze  je  jedním z  oblíbených přímořských letovisk  na  polském pobřeží  Baltského  moře.  Niechorze  je  ves  v
severozápadním Polsku, patří do obce Rewal (gmina Rewal) v okrese Gryfice (Powiat gryficki) v Západopomořanském
vojvodství. Niechorze leží mezi pobřežím Baltského moře a jezerem Liwia Łuża, cca 4 km severovýchodně od centra
Rewalu. Z větších měst na pobřeží Baltu leží 33 km severovýchodně Kolobřeh a km jihozápadně Svinoústí. Do roku
1945 se  dnešní Niechorze jmenovalo Horst nebo také Ostseebad Horst, od roku 1945 to pak bylo několik let Horzewo,

Hotely, ubytování 
Přehled levných i  luxusních hotelů,  penziónů, apartmánů a ubytování v soukromí v Niechorze a okolí  s  detailním
popisem, recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Autem: Asi  dva  kilometry  jižně  od  niechorze  probíhá  silnice  č.  102  (droga  wojewódzka  nr  102)  z  města
Międzyzdroje ,která pokračuje dále na východ do Kołobřehu.
Vlak: V Niechorze jsou dvě stanice Úzkorozchodné přímořské železnice (Nadmorska Kolej Wąskotorowa) Gryfice –
Pogorzelica. Nádraží Niechorzie-Latarnia stojí pět set metrů jižně od majáku při ulici Kamieńska. Nádraží Niechorze se
nachází při ulici Kolejowa, poblíž centra a asi  jen tři sta metrů jižně od pláže.  Jízdní řády, ceny jízdenek a další
informace o Úzkorozchodné přímořské železnici najdete na http://www.kolej.rewal.pl
Památky a zajímavosti aneb co musíte vidět v Niechorze
Maják (Latarnia morska)
ul. Polna 30 Maják stojí na západním konci vesnice, na vysokém útesu. Maják byl postaven v letech 1863-1866, k
majáku patří dům správce majáku a hospodářské budovy. Maják je vysoký 45 metrů, ve výšce necelých 36 metrů je
vyhlídková terasa se skvělým výhledem, ale je nutno vyjít takřka dvě stě schodů. Vstupné 8 PLN Občas bývá zavřeno
kvůli silnému větru, aktuální informace na https://www.facebook.com/latarniamorskawniechorzu
Muzeum voskových figurín (Muzeum Figur Woskowych)
ul. Klifowa 15, vedle majáku, nad resturací Shark. Muzeum s voskovými figurínami několika známých reálných i
fiktivních postav. Vstupné 16 PLN.
Motylárium (Motylarnia)
ul.  Polna  30,  u  majáku.  Expozice  tropických  motýlů,  otevřeno  většinou  od  května  do  září,  vstupné  17  PLN,
http://motylarnianadmorzem.pl
Oceanárium (Oceanarium Rewal)
Aleja  Bursztynowa  1,  expozice  exotických  ryb  a  sasanek  z  celého  světa  ve  dvaceti  velkých  akvárijích,  otevřeno
většinou od poloviny června do poloviny září.
Park miniatur majáků (Park miniatur latarni morskich)
ul. Ludna 16, sto metrů východně od majáku. Park s modely všech polských majáků v měřítku 1:10, vstupné 30 PLN,
http://park-miniatur-latarni.pl
Pomnik Foki Depki
Plac Foki Depki. Pomník samičce tuleně, která žila na pobřeží Niechorza a Rewalu v letech 2005-2007 jako jediný
tuleň v této části pobřeží. 
Jezero Liwia Łuża (Jezioro Liwia Łuża)
Jezero na jižním okraji vesnice, je zde vyhlášena rezervace (Rezerwat Liwia Łuża).
Zagroda chłopska
ul. Ludna. Historická usedlost v Niechorze, jde o ukázku zemědělského statku z přelomu osmnáctého a devatenáctého
století.
Muzeum mořského rybolovu (Muzeum Rybołówstwa Morskiego)
Aleja Bursztynowa 18.  Muzeum představuje tradice a  historii  regionu Wybrzeża Rewalskiego,  vstupné 9 PLN, ve
středu vstup zdarma, http://muzeumniechorze.pl
Pláže
Pláž v Niechorze je písčitá s jemným pískem. Na pláží v Niechorze je v sezóně zřízeno střežené koupaliště (Kąpielisko
Niechorze), rozdělené na dvě části, hlídaná část západní část je dlouhá 200, druhá část je pak dlouhá100 metrů. Obě
části jsou od sebe odděleny rybářským přístavištěm (przystań morska Niechorze).
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