
Rewal, Polsko, únor 2022

Rewal je oblíbeným přímořským letoviskem na pobřeží Baltského moře v severozápadním Polsku, první turisté zde
začali jezdit ve třicátých letech devatenáctého století. 
Rewal je ves v okrese Gryfice (Powiat gryficki) v Západopomořanském vojvodství. Rewal je i sídlem stejnojmenné
obce, která kromě samotného Rewalu zahrnuje ještě Niechorze,  Pobierowo, Pogorzelica,  Pustkowo, Rewal, Śliwin,
Trzęsacz. Ves dříve nesla německé jméno  Rewahl.
Rewal leží na pobřeží Baltského moře, cca 37 km jihozápadně od Kolobřehu (Kolobrzeg), 18 km severovýchodně od
města Dziwnów a 54 km severovýchodně od Svinoústí. 

Hotely, ubytování 
Přehled levných i luxusních hotelů, penziónů, apartmánů a ubytování v soukromí v Rewalu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava
Autem: Přes  Rewal  probíhá silnice č.  102 (droga wojewódzka nr  102) z  města Międzyzdroje dále na východ do
Kołobřehu.
Vlak: Ve městě je stanice Úzkorozchodné přímořské železnice (Nadmorska Kolej Wąskotorowa) Gryfice – Pogorzelica.
Nádraží najdeme na jihozápadním konci vesnice při křižovatce ulic Turystyczna a Dworcowa, 800 metrů jižně od pláže.
Přístav: Přístaviště lodí (Przystań morska Rewal) je u pláže, na úrovni ulice Saperska.

Co musíte vidět aneb zajímavosti v Rewalu
Vyhlídková plošina (Platforma widokowa)
 u pláže, ul Kościuszkivyhlídková plošina s výškou 12,5 metru.
Vyhlídková terasa (Taras widokowy)
ul. Klifowa, vyhlídková terasa. 
Park Wieloryba
ul. Kamieńska 1C, zábavní park pro děti na téma moře, vstupné 32 PLN, děti 26 PLN, rodinné vstupné 2+1 85 PLN,
rodinné vstupné 2+2 105 PLN, děti do 3 let zdarma,  https://parkwieloryba.pl
Oceanárium (Oceanarium Rewal)
Westerplatte 1, malé oceánárium s cca dvaceti akvárii, vstupné 20 PLN.
Pomník velryba (Pomnik Wieloryba)
sousoší ve tvaru velrybích skeletů, poblíž pláže, mezi ulicemi Westerplatte a Sikorskiego.
Bajkowa chata
ul. Słonecznikowa 9, pohádkový domeček u Parku Wieloryba. 
Galeria Siedem
ul. Sikorskiego 7, galerie a obchod spesializující se na autorskou bižuterii, http://galeriasiedem.pl

Pláže
Pláž v Rewalu je písčitá s jemným pískem. Na pláží je v sezóně zřízeno koupaliště (Morskie kąpielisko) a hlídaná část
je dlouhá tři sta metrů.

http://www.booking.com/city/pl/rewal.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://galeriasiedem.pl/
https://parkwieloryba.pl/
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