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Biskupin



Osada w Biskupinie
Biskupin

Osada w Biskupinie to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów z tego względu, że 
znajduje się niedaleko Żnina. Chodzenia jest na cały dzień. Osada jest na tyle duża atra-
kcją turystyczną, że odwiedzają ją ludzie z całej Polski. To właśnie jedną z tutejszych chat 
mogliśmy obejrzeć w ,,Starej baśni”.

Bilet nie jest za tani, bo kosztuje kilkanaście złotych. W cenie możemy jednak cały dzień 
zwiedzać osady, a chodzenia jest co najmniej na 2 godziny. Do tego dochodzi obejrzenie 
darmowego filmu, możliwość rejsu statkiem, przekąszenie przekąsek (stoisk ze smakołykami 
i pamiątkami) tam nie brakuje.

www.sisters92.pl/osada-w-biskupinie



Rejs statkiem po Jeziorze 
Biskupińskim 

Biskupin

Rejs statkiem po Jeziorze Biskupińskim jest nie lada atrakcją. Trwa on 20 minut, a statek 
odpływa co godzinę. Aby jednak skorzystać z tej rozrywki trzeba wejść na teren Osady 
w Biskupinie, za co zapłacimy kilkanaście złotych. Niemniej, jeśli już się będzie w Biskupinie 
warto skorzystać z obu atrakcji.

Rejs kosztuje 8 złotych od osoby. Nie ma żadnych zniżek. Na statku można kupić pocztówkę 
typowo ze statkiem w cenie 1 zł. Statek rzekomo odpływa o pełnych godzinach, ale wszystko 
zależy od tego, ile zbierze się osób. Mimo tego, że płynie się dość krótko z powodzeniem 
można wszystko dokładnie obejrzeć.

www.sisters92.pl/rejs-statkiem-po-jeziorze-biskupinskim



Brodnica



Muzeum 
im. Jana Dekerta 
ul. Fabryczna 1, Gorzów Wielkopolski

Muzeum im. Jana Dekerta – Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się bardzo 
blisko Bulwaru Nadwarciańskiego w charakterystycznym białym budynku. Nie sposób więc 
tam nie trafić, a naprawdę warto się tam wybrać. Bilet wstępu to kilka złotych, które warto 
poświęcić na tego typu atrakcję. Zwiedzanie zajmuje dobrą godzinę.

Wystawy znajdują się aż na czterech piętrach, więc trzeba się nieco nachodzić. Dwa 
pierwsze to Gorzów Wielkopolski w dawnych latach, dwa kolejne – gdy my byłyśmy – 
zajmowała wystawa obrazów znanej pisarki. Oprócz tego na parterze możemy podziwiać 
starodawne zegarki. Naprawdę warto!

www.sisters92.pl/muzeum-im-jana-dekerta-w-gorzowie-wielkopolskim



Zamek i wieża 
ul. Zamkowa 1, Brodnica

Zamek i wieża w Brodnicy to miejsce, które dość łatwo zauważyć, gdyż odzna-
cza się wysokością na tle innych obiektów miasta. Sama miejscowość jest niezwy-
kle klimatyczna, jednak, jak wiadomo, nic lepiej nie pozwoli nam poznać danego
regionu, jak ujrzenie całej panoramy z góry. W tym celu wypadałoby odwiedzić 
wieżę, znajdującą się w dawnym zamku krzyżackim.

Wstęp do obydwu atrakcji – muzeum oraz wieży – to koszt kilku złotych. Zwie-
dzanie zajmie nam kilkanaście minut. Wystawa muzealna jest niezwykle interesu-
jąca, pokazuje, jak zmieniała się Brodnica, znajdziemy dawne makiety, ukazujące
to, jak przeobrażała się infrastruktura miejscowości. Naszym zdaniem, naprawdę
warto tam zajrzeć, jeśli macie ochotę bliżej poznać historię tego terenu.

www.sisters92.pl/zamek-i-wieza-w-brodnicy

http://sisters92.pl/zamek-i-wieza-w-brodnicy




Barka Lemara
ul. Mostowa, Bydgoszcz

Statki zwiedzać lubimy już od najmłodszych lat. W ciągu ostatnich lat odwiedziłyśmy między
innymi te w Gdańsku, czy Gdyni. Mimo tego, że w ciągu 5 lat bywałyśmy w Bydgoszczy wielo-
krotnie nie miałyśmy pojęcia o tym, że to miasto także może poszczycić się barką, gotową do 
przyjęcia zwiedzających. Barka Lemara znajduje się niedaleko Muzeum Spichrze nad Brdą.

Wstęp na Barkę jest minimalny (bodajże 1 zł/os.). Oprócz krótkiego zwiedzania najwię-
kszym zainteresowaniem cieszą się tam spotkania plastyczne i kreatywne dla najmłodszych. Co 
chwilę coś tam się dzieje, więc jeśli macie maluchy warto się w tej sprawie nieco rozeznać. Samo 
zwiedzanie Barki może także dostarczyć wielu atrakcji.

www.sisters92.pl/barka-lemara-w-bydgoszczy

http://sisters92.pl/barka-lemara-w-bydgoszczy


Jan Twardowski na rynku
Rynek, Bydgoszcz

Pan Twardowski codziennie ukazuje się na Rynku o 13.13 i 21.13. Podczas pierwszego 
przyjazdu Alicji do Bydgoszczy był w renowacji, więc niestety nie dane nam było go zoba-
czyć. Jesteśmy przekonane, że, niestety, nie jest to zbyt popularna atrakcja, skutkiem czego 
za drugim razem na rynku zgromadziło się tylko kilka osób.

Całość wyjścia trwa może trzy minuty Dokładnie o 13.13 w okienku na rynku pojawia się Jan 
Twardowski, robi parę ruchów i się chowa. Nie jest to atrakcja, którą trzeba koniecznie obej-
rzeć, jako samodzielną rzecz. Jeśli jednak będziecie o tym czasie w odpowiednim miejscu 
możecie się skusić na ten krótki spektakl.

www.sisters92.pl/jan-twardowski-na-rynku-w-bydgoszczy 

http://sisters92.pl/jan-twardowski-na-rynku-w-bydgoszczy


Muzeum Kanału Bydgoskiego
ul. Nowogrodzka 3, Bydgoszcz

W Bydgoszczy mieszkałyśmy przez 3 lata, gdy studiowałyśmy. Wtedy jednak nie w głowie 
było nam zwiedzanie miejskich atrakcji. Dopiero po czasie w trakcie kolejnych 2 lat udało nam 
się odwiedzić większość z nich. Gdy myślałyśmy, że już nic nam nie zostało, w ręce wpadła 
nam ulotka o istnieniu Muzeum Kanału Bydgoskiego. Postanowiłyśmy się tam wybrać.

Muzeum mieści się przy szkole, więc chęć zwiedzenia należy zgłosić w sekretariacie w okre-
sie wakacyjnym. W roku szkolnym ktoś chyba jest na miejscu. Muzeum to tak naprawdę mała 
salka prowadzona przez nauczyciela z uczniami. Wstęp jest bezpłatny, więc tym bardziej warto 
tam zajrzeć. Bez problemu w kilka minut dojdziecie tam z przystanku autobusowego.

www.sisters92.pl/muzeum-kanalu-bydgoskiego-w-bydgoszczy



Park Jana Kochanowskiego
al. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, Bydgoszcz

Park Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy to kolejne miejsce, które bardzo nas zasko-
czyło. W ciągu trzech lat naszego pobytu w tym mieście nigdy nie miałyśmy powodu, by 
tam bywać, bo nie wiedziałyśmy, że ten plac zieleni jest aż tak ładny. Jest tam także fonta-
nna światło-dźwięk, która niestety nie zachwyca, gdyż mało świeci, a muzyki wcale nie sły-
chać.

Mnóstwo tam pomników kompozytorów, z którymi można sobie porobić pamiątkowe 
zdjęcia. Nie powinno być w tym nic dziwnego, gdyż park znajduje się niedaleko Filharmonii, 
do odwiedzenia której także serdecznie Was zachęcamy. Ogród znajduje się niedaleko Ba-
zyliki, więc można odwiedzić kilka miejsc przy okazji jednego wyjazdu.

www.sisters92.pl/park-jana-kochanowskiego-w-bydgoszczy 



Park Kazimierza 
Wielkiego 
ul. Gdańska, Bydgoszcz

Park Kazimierza Wielkiego kojarzył nam się z pustym, zarośniętym miejscem, w którym 
nie ma nic ciekawego (wtedy nawet nie znałyśmy jego nazwy). Podczas trzech lat mie-
szkania w Bydgoszczy przechodziłyśmy obok niego kilkukrotnie i nigdy na dłużej nie przy-
ciągał naszego wzroku. Byłyśmy zdumione, gdy w maju 2016 roku ukazał nam się piękny 
plac zieleni z fontanną ,,Potop”.

Gdy zaszłyśmy na miejsce nie mogłyśmy uwierzyć, jak wiele się tam zmieniło. Park przycią-
ga wielu mieszkańców, a największą popularnością cieszy się piękna fontanna. Jest także 
stawek, ławeczki do usiądzenia. Wcale nie dziwi nas to, że tak wielu mieszkańców Bydgo-
szczy odwiedza Park Kazimierza Wielkiego.

www.sisters92.pl/park-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy



Przepis Bistro
ul. Dworcowa 96, Bydgoszcz

Przepis Bistro w Bydgoszczy to lokal, który znajduje się niedaleko Dworca Głównego i jest idealnym 
miejscem, jeżeli macie mało czasu, chcecie dobrze zjeść, czy spotkać sięw większym gronie. Jesteśmy
przekonane, że jeśli tam zajrzycie, przepadniecie w kretesem i nie będziecie potrafili oprzeć się 
pokusie, by zajrzeć tam ponownie.

Wnętrze zostało urządzone stylowo, ale nie zatraciło przy tym swojego uroku i ciepła. Pod jedną
ze ścian została ułożona konstrukcja z drewnianych skrzynek, w których zostały postawione doniczki 
z kwiatami. Pomimo dość małej powierzchni lokalu, gość nie ma wrażenia, że jest obserwowany, czy
powinien czuć się skrępowany obecnością innych odwiedzających.

Menu jest codziennie inne i składa się z 2 zup, 4 dań głównych, lunchu i deseru. Jeżeli jednak 
chcielibyście coś zmienić, czy poprosić o inne danie, nie powinno być z tym najmniejszego problemu, 
bowiem obsługa nie dość, że uprzejma, to jeszcze bardzo pomocna i chętnie służy radą. Na pewno 
tam jeszcze wrócimy.

www.sisters92.pl/przepis-bistro-w-bydgoszczy



Wieża widokowa
ul. Filarecka 1, Bydgoszczy (Muzeum Wodociągów)

Wieża widokowa w Bydgoszczy to tak naprawdę Muzeum Wodociągów, usytuowane 
w wieży ciśnień. Obiekt znajduje się niedaleko rynku (ok. 10 minut piechotą), jednak dość 
blisko można podjechać także autobusem. Następnie czeka nas wspinaczka pod górę 
i jesteśmy na miejscu. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na godzinę przed zamknięciem.

Na dole znajduje się wystawa odnośnie studni, można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. 
Idąc w górę, możemy podziwiać fotografie polskich wieży ciśnień. Widok, który roztacza się 
z góry, jest naprawdę bardzo ładny i rozpościera się także na Myślęcinek. Co jakiś czas wy-
mieniana jest także wystawa czasowa.

www.sisters92.pl/wieza-widokowa-w-bydgoszczy



Dziekanowice



Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy  

Dziekanowice 32

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to miejsce, do którego trafiłyśmy zupełnie przez przypa-
dek. O istnieniu tego miejsca dowiedziałyśmy się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Wyglądem 
przypomina Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, o którym wspomniałyśmy w naszym 
pierwszym autorskim e-booku podróżniczym.

Bilet wstępu kosztuje kilka złotych, a zwiedzanie zajmuje ok. 30 minut. Tuż po przekroczeniu progu 
muzeum czuć klimat tego miejsca. Sale utrzymane są w granacie, informacje i eksponaty zostały ba-
rdzo dobrze wyeksponowane. Na podwyższeniu znajduje się także kilka zabaw dla najmłodszych – 
puzzle, krzyżówka. 

www.sisters92.pl/muzeum-pierwszych-piastow-na-lednicy



Wielkopolski Park 
Etnograficzny

Dziekanowice

Wielkopolski Park Etnograficzny to tak naprawdę mało znana atrakcja, nawet dla mieszkańców 
okolic. Wcześniej nie słyszałyśmy o tym miejscu, jednak z chęcią odwiedziłyśmy je po raz pierwszy i, 
gdy nadarzy się taka okazja, z ogromną przyjemnością wrócimy tam za kilka(-naście) lat. To miej-
sce chętnie odwiedzane przez rodziny, szczególnie w czasie długich weekendów, czy wakacji.

Tak naprawdę Wielkopolski Park Etnograficzny wyglądem przypomina wioskę chłopską. Do zwie-
dzania mamy kilkanaście chat i zabudowań gospodarczych należących do biednych i bogatych chło-
pów. Obejrzeć można także kościół. Większość chat zwiedza się z paniami, odpowiedzialnymi za te 
obiekty. Nam przejście całego terenu zajęło ponad godzinę.

www.sisters92.pl/wielkopolski-park-etnograficzny-w-dziekanowicach



Gdańsk



Dom Uphagena
ul. Długa 12, Gdańsk

Nasz wypad do Gdańska w lipcu 2016 roku wcale nie zapowiadał aż tylu atrakcji. Z racji 
tego, że postanowiłyśmy zdobyć Koronę Starego Gdańska nasz dzień był wypełniony od sa-
mego rana aż do późnego popołudnia. Ostatkiem sił udało nam się zajrzeć jeszcze do Domu
Uphagena, znajdującego się niedaleko fontanny Neptuna.

O atrakcji dowiedziałyśmy się dzięki blogerom Ruszaj w drogę, za co serdecznie dziękujemy. 
Do obejrzenia mamy kilka pięter i pomieszczeń. Udało nam się trafić na wystawę o tym, jak zmie-
niał się wygląd okien i ich ram na przestrzeni kilku wieków. Do zwiedzenia są także zwyczajowe 
dawne pokoje z umeblowaniem.

www.sisters92.pl/dom-uphagena-w-gdansku



Latarnia morska
ul. Przemysłowa 6, Gdańsk

Latarnie morskie i wieże widokowe lubimy odwiedzać. W chwili, gdy ukazuje się ten ebook 
z pewnością na naszym blogu pojawił się już wpis o Wieżach i punktach widokowych w Pol-
sce. Gdańsk może poszczycić się 9 takimi miejscami. Wspinając się na określone osiem z nich 
możecie otrzymać odznakę Korony Starego Gdańska, do czego gorąco zachęcamy.

Latarnia morska była naszym pierwszym miejscem w projekcie, choć gdy się tam wybierałyśmy 
nie miałyśmy pojęcia o jego istnieniu. Wejście na górę nie jest specjalnie męczące. Widok jest 
całkiem ładny, jednak nie zapiera tchu w piersiach. Przygotujcie się na to, że strasznie wieje, więc 
dobrze mieć wszystkie rzeczy schowane w torebce.

www.sisters92.pl/latarnia-morska-w-gdansku

http://sisters92.pl/latarnia-morska-w-gdansku


Muzeum Archeologiczne
ul. Mariacka 25/26, Gdańsk

Do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z pewnością trafiłybyśmy wcześniej czy później, 
bo, po pierwsze, zwiedzamy większość muzeów w miastach, w których jesteśmy, a, po drugie, 
zainteresowała nas tematyka tego obiektu. Z racji tego, że skusiłyśmy się na zdobywanie od-
znaki Korony Starego Gdańska musiało to nastąpić jednak wcześniej.

Bilet można kupić na same ekspozycje muzealne lub też dodatkowo na wieżę. My skusiłyśmy 
się na obie atrakcje. Wejście na szczyt nie jest zbyt męczące, a dodatkowo do zwiedzenia mamy 
trzy duże piętra wypełnione różnymi ekspozycjami – archeologicznymi oczywiście. Jeśli nie chce-
cie wchodzić na wieżę to skuście się chociaż na wystawy, bo warto je zobaczyć.

www.sisters92.pl/muzeum-archeologiczne-w-gdansku



Muzeum Zegarów Wieżowych
ul. Wielkie Młyny 10, Gdańsk

Muzeum Zegarów Wieżowych znajduje się max. 10 minut pieszo od Fontanny Neptuna, 
więc warto tam zajrzeć, gdy będziecie w okolicy. Usytuowane jest w Kościele, jednak istnieje 
oddzielne wejście na wieżę. O tej atrakcji dowiedziałyśmy się całkiem niedawno, więc pod-
czas ostatniej wizyty w Trójmieście koniecznie musiałyśmy tam zajrzeć.

Kupujecie jeden bilet, dzięki któremu możecie wspiąć się ponad 400 schodów na wieżę, a po
drodze podziwiać zegary wieżowe. Kasa znajduje się ok. 60 stopnia. Sporym udogodnieniem 
jest to, że Muzeum jest czynne aż do 19. Obiekt jest jednym z ośmiu miejsc, na wieżę których 
trzeba wejść, by zdobyć odznakę Korony Starego Gdańska.

www.sisters92.pl/muzeum-zegarow-wiezowych-w-gdansku



Statek Sołdek
ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk

Kilka statków w ciągu ostatniego roku udało nam się zwiedzić, jednym z nich był Sołdek 
w Gdańsku. Nie miałyśmy tej atrakcji w planach, jednak kupując bilet łączony na Muzeum 
Morskie przysługiwało nam też wejście na ten obiekt. Jest on dość duży, jednak wszystko jest 
doskonale oznaczone, więc nie sposób się zgubić.

Jak to bywa w przypadku tego typu atrakcji, do zwiedzenia mamy umeblowane kajuty. Może-
my zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, można zejść do maszynerii. Dostępna była także wysta-
wa o statkach, która może wzbudzić zainteresowanie zwiedzających. Jeśli będziecie w Gdańsku 
warto tam zajrzeć, tym bardziej, gdy kupicie bilet łączony.

http://sisters92.pl/statek-soldek-w-gdansku

http://sisters92.pl/statek-soldek-w-gdansku


Wieża Bazyliki Mariackiej 
ul. Podkramarska 5, Gdańsk

Jak już pewnie zdążyliście się zorientować, wieże widokowe zajmują dość sporo wpisów na 
naszym blogu. Odwiedzamy je praktycznie w każdym mieście,  którym są dostępne. Wejście na 
Bazylikę Mariacką nie należy do rzeczy najłatwiejszych (prawie 500 schodów), jednak dałyś-
my radę. Bodajże od 150 co 10 pisana jest liczba, by łatwiej szło się na sam szczyt.

Wbrew pozorom, wejście na wieże i zejście z niej, wliczając w to podziwianie widoków, zaj-
muje może max. 30 minut. Nie trzeba więc rezerwować sobie dużo czasu na tę atrakcję, ale 
warto wybrać się na nią, gdy macie jeszcze siły, by pokonać te kilkaset schodów. Wiadomo, że 
jest ciężko, ale widoki z góry wynagradzają wiele.

www.sisters92.pl/wieza-bazyliki-mariackiej-w-gdansku



Wieża ratuszowa
ul. Długa 46, Gdańsk

Wieże ratuszowe należą chyba do naszych najbardziej ulubionych punktów widokowych 
w odwiedzanych miastach, jednak, niestety, ku naszej żałości nie wszędzie możliwe jest wej-
ście na nie i oglądanie miejscowości z góry. Na szczęście w Gdańsku taka sytuacja nie ma 
miejsca i oprócz wieży możemy obejrzeć także część muzealną.

Aby dostać się na wieże musimy i tak obejrzeć choć część wystaw, więc warto kupić sobie 
bilet łączony na obie atrakcje. Widoki z wysokości są naprawdę niesamowite, choć zdobywając 
odznakę Korony Starego Gdańska szybko zauważycie, że wszędzie wygląda to jednakowo 
(niemal wszystkie miejsca są umiejscowione obok siebie). Nie zmienia to faktu, że warto na 
wieżę ratuszową wejść.

www.sisters92.pl/wieza-ratuszowa-w-gdansku



Gdynia



Chwila Moment 
ul. Świętojańska 30, Gdynia

Restauracja Chwila Moment to miejsce, do którego trafiłyśmy przypadkowo, przechodząc 
do dalszych atrakcji Gdyni, m. in. Okrętu ORP „Błyskawica”, czy Statku Dar Pomorza. Zaintere-
sował nas ogródek wystawiony przed lokalem oraz dość chwytliwa nazwa – Chwila Moment. 
To wszystko spowodowało, że postanowiłyśmy sprawdzić, czy jest tam też smacznie.

Rzekomo lokal można odwiedzić na parterze i na piętrze, ale, szczerze mówiąc, wejścia na pię-
tro nigdzie nie widziałyśmy, więc skusiłyśmy się na wejście obok ogródka. Lokal jest stosunkowo 
mały, jednak ma dość dużo miejsc siedzących. Spędziłyśmy tam ok. 30 minut i wciąż przybywali 
nowi klienci.

Karta jest niezbyt obszerna, więc, korzystając z okazji, że byłyśmy tam w porze śniadaniowej 
skusiłyśmy się na bajgla z twarożkiem, rzodkiewką i sałatą oraz rogalika z dżemem. Do picia le-
moniada truskawkowa z miętą. Wszystkie dania są smaczne, sycące i w bardzo przystępnych 
cenach.

www.sisters92.pl/chwila-moment-w-gdyni 

http://sisters92.pl/chwila-moment-w-gdyni


Muzeum Marynarki 
Wojennej 

ul. Zawiszy czarnego 1, Gdynia

Zanim pojechałyśmy do Gdyni, przeglądając Internet, zauważyłyśmy, że bilet do Mu-
zeum Marynarki Wojennej można kupić razem z tym na zwiedzanie Okrętu ORP Błyska-
wica w korzystniejszej cenie 7 złotych (bilet ulgowy) na obie atrakcje. Postanowiłyśmy 
skorzystać z tej promocji, gdyż oddzielnie wyszłoby nam drożej, a i tak miałyśmy w pla-
nach odwiedzić w/w miejsca.

Do zwiedzenia mamy aż trzy piętra, wśród ekspozycji możemy zobaczyć np. tę, doty-
czącą okrętu ORO „Grom”, codziennego życia marynarzy z ORP Garland, Polskich Flotylli 
rzecznych 1918-1939, Świata starodawnych żaglowców oraz plenerową ekspozycję broni 
i uzbrojenia morskiego. Zwiedzania jest naprawdę dość sporo.

www.sisters92.pl/muzeum-marynarki-wojennej-w-gdyni 



Muzeum Miasta 
Gdyni 

ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

Muzeum Miasta Gdyni to miejsce, do którego trafienie sprawiło nam niemałą tru-
dność. Gdybyśmy spisały ulice pewnie byłoby nam łatwiej i miałybyśmy świadomość, że 
to ten sam budynek, co Muzeum Marynarki Wojennej. Nawigacja pokazywała nam je-
dnak zupełnie inny kierunek,  a napis na muzeum także nie należy do najlepiej wido-
cznych. Mimo wszystko, udało nam się tam dotrzeć.

W maju 2016 roku, gdy my odwiedzałyśmy to muzeum, do zwiedzania dostępna była 
tylko sala położona na poziomie -1. Muzeum było w renowacji i większość wystaw miała 
być otwarta kilka dni po naszej wizycie. Do obejrzenia był ok. 20-minutowy film o Gdyni 
w okresie międzywojennym oraz jedna duża sala ze zdjęciami i opisami. Bilet wstępu ko-
sztował 4 zł (ulgowy).

www.sisters92.pl/muzeum-miasta-gdyni



Okręt ORP ,,Błyskawica”
ul. Skwer Kościuszki, Gdynia

Okręt ORP ,,Błyskawica” to tak naprawdę jeden z pierwszych statków, które udało nam 
się zwiedzić. Owszem, płynęłyśmy kilka razy po morzu, widziałyśmy okręty z daleka, ale 
zwiedzać nie udawało nam się ich zbyt często. Można kupić bilet ulgowy łączony z Muze-
um Marynarki Wojennej (7 zł – ulgowy), które także serdecznie polecamy. Bilet na obie 
atrakcje jest korzystniejszy cenowo.

Po okazaniu biletu kierujemy się strzałkami, umieszczonymi na pokładzie. Zwiedza się za-
równo pokład, maszynerię, jak i inne miejsca, które nie są widoczne dla turysty z zewnątrz. 
Okręt cieszy się sporym zainteresowaniem wycieczek, choć nie brak też klientów indywidu-
alnych. Jak za tę cenę, warto zajrzeć tam choć raz w życiu.

www.sisters92.pl/okret-orp-blyskawica-w-gdyni

http://sisters92.pl/okret-orp-blyskawica-w-gdyni


Statek Dar Pomorza 
ul. Skwer Kościuszki, Gdynia

Statek Dar Pomorza znajduje się tuż za Okrętem ORP „Błyskawica”, patrząc od strony 
miasta. Oba okręty są bardzo okazałe. Wstęp na ten statek kosztuje kilka złotych (4 lub 
5 - ulgowy). Choć oba statki już różnią się między sobą zewnętrznie, to także w środku 
możemy dostrzec znaczące różnice. Niemniej, oba są warte uwagi.

Dar Pomorza to statek, w którym większą wagę przyłożono do pokazania tego, jak żyli 
marynarze, którzy pływali na tym okręcie. Możemy obejrzeć salę jadalną, ich komnaty sypia-
lne i inne pomieszczenia, które służyły im na co dzień. Na początek możemy przeczytać 
nieco faktów o historii tego miejsca.

www.sisters92.pl/statek-dar-pomorza-w-gdyni 



Gniezno



Jezioro Jelonek i Aleja 
Rzeźb w Gnieźnie

niedaleko Muzeum Początków Państwa Polskiego,
Gniezno

Jezioro Jelonek znajduje się niedaleko rynku. Trzeba koło niego przejść, jeśli chcemy 
udać się do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Tuż obok Muzeum zresztą znajduje 
się dopiero powstająca Aleja Rzeźb. Jest już kilka eksponatów, z którymi można sobie zro-
bić zdjęcie, do czego Was serdecznie zachęcamy.

Gniezno to ładne miasto, jednak większość mieszkańców i przyjezdnych skupia się przede 
wszystkim na rynku, nie wiedząc i nie zwracając uwagi na to, że pierwsza stolica Polski może 
poszczycić się takim pięknym miejscem, jakim jest Jezioro Jelonek. Tuż obok znajdują się ła-
weczki, na których można przysiąść, pływające po wodzie łabędzie.

www.sisters92.pl/jezioro-jelonek-i-aleja-rzezb-w-gnieznie 

http://sisters92.pl/jezioro-jelonek-i-aleja-rzezb-w-gnieznie


Punkt widokowy
ul. Wzgórze Lecha, Gniezno (Katedra)

Katedra w Gnieźnie to miejsce, które odwiedza wiele osób. Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że istnieje możliwość wejścia na punkt widokowy. Większość turystów odwiedza Katedrę 
ze względu na Drzwi gnieźnieńskie i podziemia. Tymczasem, całkiem niedawno dowie-
działyśmy się, że możemy także obejrzeć panoramę Gniezna w wysokości.

Wejście na wieże kosztuje tylko kilka złotych, więc warto skorzystać w tej możliwości. 
Ogólnie jest dość wysoko, ale schody nie są wąskie, więc idzie się całkiem wygodnie. Co ja-
kiś czas na półpiętrach możemy obejrzeć wystawy z ciekawostkami o Gnieźnie i przystanąć, 
jeśli wchodzenie nas zmęczy.

www.sisters92.pl/punkt-widokowy-w-gnieznie-katedra



Gorzów 
Wielkopolski



Bulwar Nadwarciański 
Gorzów Wielkopolski

Bulwar Nadwarciański to miejsce, które szczególnie warto odwiedzić latem, gdyż 
z pewnością jest tam naprawdę pięknie. W Gorzowie byłyśmy wczesną wiosną i już 
wtedy było tam zachwycająco. Wyglądem przypomina bardzo ten w Toruniu, więc 
jeśli macie bliżej do grodu Kopernika, zapraszamy do województwa kujawsko-po-
morskiego.

Na bulwarze znajduje się kilka pomników. W bliskiej odległości jest naprawdę wiele 
małych restauracyjek, w których można spędzić miło czas. Dla spragnionych zakupów, 
niedaleko znajduje się centrum handlowe, w którym można się obkupić. Małym minu-
sem bulwaru jest brak ławek, na których można by odpocząć i podziwiać piękne widoki.

www.sisters92.pl/bulwar-nadwarcianski-w-gorzowie-wielkopolskim

http://sisters92.pl/bulwar-nadwarcianski-w-gorzowie-wielkopolskim


Muzeum 
im. Jana Dekerta 
ul. Fabryczna 1, Gorzów Wielkopolski

Muzeum im. Jana Dekerta – Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się bardzo 
blisko Bulwaru Nadwarciańskiego w charakterystycznym białym budynku. Nie sposób więc 
tam nie trafić, a naprawdę warto się tam wybrać. Bilet wstępu to kilka złotych, które warto 
poświęcić na tego typu atrakcję. Zwiedzanie zajmuje dobrą godzinę.

Wystawy znajdują się aż na czterech piętrach, więc trzeba się nieco nachodzić. Dwa 
pierwsze to Gorzów Wielkopolski w dawnych latach, dwa kolejne – gdy my byłyśmy – 
zajmowała wystawa obrazów znanej pisarki. Oprócz tego na parterze możemy podziwiać 
starodawne zegarki. Naprawdę warto!

www.sisters92.pl/muzeum-im-jana-dekerta-w-gorzowie-wielkopolskim



Muzeum Lubuskie 
ul. Warszawska 35, Gorzów Wielkopolski

Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się około 10 minut drogi 
piechotą od Bulwaru Nadwiślańskiego. Zajmuje ono duży obszar terenu, do zwie-
dzania jest willa, ogrody i, gdy my byłyśmy, osobna salka z wystawą archeologiczną. 
Całość zwiedzania zajmuje około godziny.

W willi możemy oglądać rzeczy, które zostawili dawni właściciele, umeblowane po-
koje, pamiątki rodzinne. Zwiedzanie ogrodów to sprawa indywidualna, można w nich
spędzić tyle czasu, ile się chce. Wystawa archeologiczna zajmuje małą salkę w innym 
budynku, jest jednak także bardzo ciekawa.

www.sisters92.pl/muzeum-lubuskie-w-gorzowie-wielkopolskim

http://sisters92.pl/muzeum-lubuskie-w-gorzowie-wielkopolskim


Park Wiosny Ludów
niedaleko ul. Wybickiego i Łokietka, Gorzów Wielkopolski

Park Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się całkiem niedaleko Muze-
um Lubuskiego oraz rynku. Gdy przeglądałyśmy atrakcje Gorzowa Wielkopolskiego, 
wiedziałyśmy, że chciałybyśmy się tam choć na chwilę wybrać. To co zastałyśmy na 
miejscu przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Jest to dość spory obszar z pięknym stawem, dość licznymi pomnikami, muralem w róże, 
kaczuszkami i ptakami. Można tam spędzić naprawdę przyjemnie czas, podziwiając 
widoki, czy czytając książkę. Znajduje się także plac zabaw dla najmłodszych. Stamtąd 
całkiem blisko na rynek, więc jeśli macie chwilkę czasu, warto wybrać się do tego parku.

www.sisters92.pl/park-wiosny-ludow-w-gorzowie-wielkopolskim

http://sisters92.pl/park-wiosny-ludow-w-gorzowie-wielkopolskim


Grudziądz



Błonia Nadwiślańskie
al. Królowej Jadwigi, Grudziądz

Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu to kolejne z tych miejsc, które zachwyciły nas swoją 
naturalnością. Lubimy wszelkiego rodzaju bulwary i inne tego typu tereny, na których mo-
żna obcować z przyrodą, czy poczuć lekki podmuch wiatru w upalne dni. Gdy planowa-
łyśmy wycieczkę do Grudziądza, wiedziałyśmy, że koniecznie musimy odwiedzić to miejsce.

Błonia zajmują bardzo długi pas. Znajdują się niedaleko rynku, dzięki czemu można bardzo łatwo tam dotrzeć. W ich okolicy jest także Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, które jest 
nieczynne w poniedziałki. Obok Błoni znajdują się także Spichrze, które polecamy Waszej uwa-
dze. Jedno jest pewne – będąc w Grudziądzu, koniecznie musicie tam wpaść choć na chwilę.

www.sisters92.pl/blonia-nadwislanskie-w-grudziadzu

http://sisters92.pl/blonia-nadwislanskie-w-grudziadzu


Góra zamkowa i wieża 
Klimek

ul. Zamkowa 9, Grudziądz

Góra zamkowa i wieża Klimek to nasza kolejny punkt na mapie Polski, który chciałyśmy 
odwiedzić ze względu na punkty widokowe. Wstęp do obu atrakcji jest bezpłatny, więc tym 
bardziej dobrze z tego skorzystać. Odniosłyśmy wrażenie, że bardziej zmęczyłyśmy się doj-
ściem z rynku do Góry zamkowej, niż wejściem na wieżę Klimek.

Przed wieżą są ławeczki, na których można sobie przysiąść. Na ścianach wieży znajdują się 
obrazy Grudziądza. Nim się obejrzymy, jesteśmy już na górze. Z racji tego, że nie ma za bardzo
co fotografować obejrzenie wszystkiego zajmuje nam kilka minut. Nie jest to najwyższa wieża, 
na której byłyśmy, ale skoro wstęp jest bezpłatny to warto skorzystać.

www.sisters92.pl/gora-zamkowa-i-wieza-klimek-w-grudziadzu

http://sisters92.pl/gora-zamkowa-i-wieza-klimek-w-grudziadzu


Ogród Botaniczny
styk ulic Bema i Armii Krajowej, Grudziądz

Ogród Botaniczny to kolejna atrakcja, którą staramy się odwiedzać w tych miejscach, 
w których jest dostępna. Odnośnie tego w Grudziądzu, miałyśmy pewne wątpliwości i same 
nie wiedziałyśmy – iść, czy nie iść. W końcu, gdy zostało nam trochę czasu, postanowiłyśmy 
się tam wybrać i nie żałujemy. Jest tam naprawdę pięknie!

Miejsce nie zajmuje zbyt wielkiej powierzchni, jednak nawet w godzinach popołudnio-
wych można tam spotkać sporo matek z dziećmi, gdyż można tam napotkać sporo cienia. Do-
datkowo są tam kwiatki, ławeczki na których można przysiąść i odpocząć. Miejsce z zewnątrz 
jest niepozorne, ale po wejściu ukazuje się nam istna feeria barw.

www.sisters92.pl/ogrod-botaniczny-w-grudziadzu



Park miejski 
ul. Generała Józefa Hallera, Grudziądz

Park miejski w Grudziądzu nie zachwycił nas z całą pewnością od pierwszego wejrzenia. 
Po wejściu od strony przystanku autobusowego naszym oczom ukazał się pas drzew. Z Inter-
netu wiedziałyśmy jednak, że jest tam jeszcze kilka atrakcji, więc podążałyśmy dalej. Zoba-
czyłyśmy m.in. siłownię na świeżym powietrzu, czołg i plac zabaw.

Nie poprzestałyśmy jednak na tym i udałyśmy się dalej. Mogłyśmy podziwiać kolejne ławe-
czki do odpoczynku, fontannę i mnóstwo kwiatów, którego dodają parku uroku. Ciekawym uro-
zmaiceniem są też „tabliczki”, na których został przedstawiony wygląd parku we wcześniejszych 
latach. Z tego, co zauważyłyśmy, jest to miejsce chętnie odwiedzane przez nowożeńców, którzy 
wykonują ślubne zdjęcia w niezwykłej scenerii.

www.sisters92.pl/park-miejski-w-grudziadzu



Rynek i zabytkowe 
kamieniczki
Rynek Główny, Grudziądz

Rynek w Grudziądzu zauroczył nas na tyle, że postanowiłyśmy poświęcić mu osobny slajd 
w naszym e-booku. Zabytkowe kamieniczki dodają całemu miejscu uroku, a pamiątkowa ła-
weczka w samym sercu Rynku sprawia, że chcemy zostać tam dłużej. Do tego sprzedawne 
niedaleko pyszne lody w przystępnej cenie i jesteśmy w niebie!

Zawsze, gdy jedziemy do jakiegoś miasta, staramy się zajrzeć choć na chwilę na rynek, bo 
uważamy, że to on jest sercem miasta. Ten grudziądzki bardzo nas zauroczył, dzięki czemu 
spędziłyśmy w jego okolicy większą część naszego pierwszego pobytu w tym mieście. Z pewno-
ścią jeszcze będziemy chciały tam wrócić. Koniecznie odwiedźcie rynek – stamtąd bardzo blisko
do wszystkich pozostałych atrakcji!

www.sisters92.pl/rynek-i-zabytkowe-kamieniczki-w-grudziadzu 



Hel



Muzeum w Fokarium 
ul. Morska 2, Hel

Muzeum w Fokarium na Helu znajduje się, jak nazwa wskazuje, już na terenie Fo-
karium. Wstęp na teren samego obiektu to 5 złotych wrzucane do automatu od osoby 
indywidualnej, 1 złoty – dodatkowy koszt za wejście do muzeum. Tak więc, za obie atra-
kcje zapłacimy łącznie 6 złotych, co wydaje się być ceną okazyjną.

W muzeum do obejrzenia jest bardzo mało gablot, natomiast po zejściu na dół mo-
żemy obejrzeć filmik, dotyczący fok. W chwili, gdy my byłyśmy w muzeum, przez jego szybę 
można było obejrzeć basenik z małymi fokami, których nie było widać zbyt wyraźnie, ale 
lepsze to niż nic. Muzeum doskonale sprawdzi się jako dodatek po obejrzeniu dużych fok.

www.sisters92.pl/muzeum-w-fokarium-na-helu 



Latarnia morska 
ul. Bałtycka 3, Hel

Latarnia morska na Helu nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle innych latarni, czy 
wież widokowych. Zawsze jednak, gdy jedziemy w jakieś miejsce lubimy z góry obejrzeć 
cały krajobraz miasta. Nie inaczej było wtedy, gdy wybrałyśmy się na Hel. Jeszcze przed 
wyjazdem wiedziałyśmy, że latarnia morska znajdzie się na naszej obowiązkowej liście 
miejsc do odwiedzenia.

Bilet wstępu to koszt kilku złotych. Wysokość latarni to 40 m, do pokonania mamy blisko 
200 schodów. Oczywiście, jest to męczące zadanie, jednak wbrew pozorom wspina się 
dość szybko. Wysiłek rekompensują nam piękne widoki, które możemy oglądać z góry la-
tarni. Hel z pewnością należy do jednego z naszych ulubionych nadmorskich miast, wybie-
rzcie się tam i Wy.

www.sisters92.pl/latarnia-morska-na-helu 



Muzeum Rybołówstwa 
ul. Bulwar Nadmorski 2, Hel

Muzeum Rybołówstwa na Helu znajduje się praktycznie w odległości kilku kroków 
od fokarium oraz bardzo blisko ulicy Wiejskiej. Widać je już z daleka (jest tuż obok kra-
mów z pamiątkami). Nie sposób przegapić tego budynku. Bilet wstępu to koszt 6 złotych 
za bilet ulgowy, 10 – za normalny. Dodatkowo w cenie biletu jest wieża widokowa.

Zwiedzanie zajmuje kilkanaście minut. Do obejścia mamy kilka pięter, na wszystkich z nich 
znajdują się ekspozycje związane z nazwą muzeum. Dodatkową atrakcją jest wieża wido-
kowa, z której rozpościerają się widoki na centrum i deptak Helu. Chociażby dla tych wido-
ków warto wybrać się do tego muzeum.

www.sisters92.pl/muzeum-rybolowstwa-na-helu 



Muzeum w Fokarium 
ul. Morska 2, Hel

Muzeum w Fokarium na Helu znajduje się, jak nazwa wskazuje, już na terenie Fo-
karium. Wstęp na teren samego obiektu to 5 złotych wrzucane do automatu od osoby 
indywidualnej, 1 złoty – dodatkowy koszt za wejście do muzeum. Tak więc, za obie atra-
kcje zapłacimy łącznie 6 złotych, co wydaje się być ceną okazyjną.

W muzeum do obejrzenia jest bardzo mało gablot, natomiast po zejściu na dół mo-
żemy obejrzeć filmik, dotyczący fok. W chwili, gdy my byłyśmy w muzeum, przez jego szybę 
można było obejrzeć basenik z małymi fokami, których nie było widać zbyt wyraźnie, ale 
lepsze to niż nic. Muzeum doskonale sprawdzi się jako dodatek po obejrzeniu dużych fok.

www.sisters92.pl/muzeum-w-fokarium-na-helu 



Park wydmowy 
ul. Portowa, Hel

Muzeum w Fokarium na Helu znajduje się, jak nazwa wskazuje, już na terenie Fo-
karium. Wstęp na teren samego obiektu to 5 złotych wrzucane do automatu od osoby 
indywidualnej, 1 złoty – dodatkowy koszt za wejście do muzeum. Tak więc, za obie atra-
kcje zapłacimy łącznie 6 złotych, co wydaje się być ceną okazyjną.

W muzeum do obejrzenia jest bardzo mało gablot, natomiast po zejściu na dół mo-
żemy obejrzeć filmik, dotyczący fok. W chwili, gdy my byłyśmy w muzeum, przez jego szybę 
można było obejrzeć basenik z małymi fokami, których nie było widać zbyt wyraźnie, ale 
lepsze to niż nic. Muzeum doskonale sprawdzi się jako dodatek po obejrzeniu dużych fok.

www.sisters92.pl/park-wydmowy-na-helu 



Janowiec



Magiczne Ogrody 
Trzcianki 92, Janowiec

Magiczne Ogrody to miejsce iście bajkowe, które jest przeznaczone głównie dla dzieci. 
Co prawda dorośli też tam mogą się świetnie bawić, jednak tylko wtedy, gdy przypomną so-
bie, że tak naprawdę w głębi duszy wciąż są dziećmi. Bilet wstępu to koszt prawie 30 złotych 
od osoby, dlatego warto wybrać się tam na cały dzień.

Na początku dostajemy mapkę z miejscami, które możemy odwiedzić. Jeśli nam się poszczę-
ści, zobaczymy rycerza na koniu, marchewkowe pole, pohuśtamy się, pobawimy w podziemnym 
piaskowym tunelu (tego osobiście byśmy się nieco obawiały). Na najmłodszych czeka jeszcze 
wiele innych atrakcji. Nam np. bardzo spodobał się znajdujący się tam wodospad.

www.sisters92.pl/magiczne-ogrody-w-janowcu

http://sisters92.pl/magiczne-ogrody-w-janowcu


Zamek i Dwór
ul. Lubelska 20,  Janowiec

Janowiec słynie, przede wszystkim, z Magicznych Ogrodów, o których także mogliście po-
czytać w naszym e-booku. Z racji tego, że byliśmy już w okolicy postanowiłyśmy odwiedzić 
także Zamek i Dwór w Janowcu. Do zwiedzania w zamku nie ma sal balowych, są za to ruiny 
posiadłości, po których możemy się przejść i z góry podziwiać okolicę. Bilet na obie atrakcje 
jest łączony.

Odnośnie dworu, dobrze, że nie płaciłyśmy za niego oddzielnie, gdyż nieco nas zawiódł. Do 
zwiedzenia jest kilka pomieszczeń na parterze, które nie wzbudzają większego podziwu u od-
biorcy. Sam Dwór, jako budynek, wygląda jednak całkiem imponująco. Obie atrakcje znajdują 
się bardzo blisko siebie, więc drogę je dzielącą można pokonać w kilka minut pieszo.

www.sisters92.pl/zamek-i-dwor-w-janowcu



Kaliningrad



Bunkier 
Otto von Lascha

ul. Uniwersyteckaja 2a, Kaliningrad

Bunkier Otto von Lascha znajduje się niedaleko chramu na placu Zwycięstwa, więc dojść można 
tam  na piechotę. Obok znajduje się czołg, tak więc nie ma problemu z pomyleniem miejsca. Kilka 
kroków dalej jest także pomnik Kanta, któremu można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Bunkier znajduje 
się w miejscu dowodzenia obroną Koenigsberga.

Do obejrzenia mamy jeden dość długi korytarz z salami po obu stronach. Informacje są w języku 
rosyjskim, angielskim i niemieckim. Bilet wstępu to ok. 6 złotych, więc naprawdę warto. Samo miejsce 
jest dość przerażające, dlatego warto się na to nastawić. Pies z żołnierzem znajdujący się na końcu
korytarza wyglądają jak żywi.

www.sisters92.pl/bunkier-otto-von-lascha-w-kaliningradzie

http://sisters92.pl/bunkier-otto-von-lascha-w-kaliningradzie


Latarnia morska 
niedaleko Wioski rybackiej, Leninskiego Prospektu, 

Kaliningrad

Latarnia morska to dość niepozorne miejsce, znajdujące się blisko Wioski rybackiej, Leninskiego 
Prospektu i galerii handlowej. Punktem rozpoznawczym jest to, że obok znajduje się ławeczka, na 
której można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przez przypadek, będąc w okolicy, dowiedziałyśmy
się o istnieniu tej latarni.

Wejście na wieżę kosztuje ok. 6 złotych. Pierwsze piętro to restauracja, drugie – kolejny lokal, 
trzecie – muzeum szkła, w którym można obejrzeć twory miejscowego artysty, dostępne tylko tutaj. 
Na kolejnym piętrze można wyjść na balkon, a na ostatnim skorzystać z podziwiania widoku przez 
okno. Zwiedzanie zajmuje maksymalnie kilkanaście minut.

www.sisters92.pl/latarnia-morska-w-kaliningradzie



Muzeum Bursztynu 
pl. Marszała Wasilewskogo 1, Kaliningrad

Muzeum Bursztynu znajduje się jakieś 15 minut od placu Zwycięstwa, gdy udamy się bliżej ob-
rzeży miasta. Spokojnie można tam dojść na pieszo. W okolicy znajduje się kilka bram, którym można
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Można przejść się także nad jeziorem i dotrzeć do Ogrodu Botaniczne-
go, którego niestety nie udało nam się odwiedzić.

Bilet wstępu do Muzeum kosztuje ok. 6 złotych. Zwiedzanie zajęło nam niecałą godzinę. Do obe-
jrzenia mamy kilka pięter, w których dużą rolę odgrywa tytułowy bursztyn. Większość wystaw jest za-
chwycająca. Dodatkowo można kupić sobie magnesy, pocztówki i inne upominki z Kaliningradu 
w dość okazyjnych cenach. Tuż obok jest także targ z pamiątkami.

www.sisters92.pl/muzeum-bursztynu-w-kaliningradzie



Muzeum 
Historyczno-Artystyczne 

ul. Kliniczeskaja 21, Kaliningrad

Muzeum Historyczno-Artystyczne znajduje się niedaleko Bunkra Otto van Lascha, więc gdy bę-
dziecie w okolicy, można obejrzeć obie atrakcje jedną po drugiej. My na zwiedzanie tego i innych 
muzeów w bramach poświęciłyśmy osobny dzień. Atrakcjom w Kaliningradzie trzeba oddać to, że 
są położone w miarę blisko od siebie.

Do zwiedzania mamy do wyboru wystawy w cenie biletu podstawowego (ok. 6 złotych) lub do-
datkowo płatnego. My zdecydowałyśmy się na tę pierwszą opcję. Zwiedzić mogłyśmy dwa piętra, 
w  tym obrazy, wypchane zwierzęta, wystawę archeologiczną oraz tę związaną z pamiątkami wojen-
nymi. Jedno z ciekawszych miejsc w Kaliningradzie, w których byłyśmy.

www.sisters92.pl/muzeum-historyczno-artystyczne-w-kaliningradzie



Muzeum 
w Bramie Friedrichsburgskiej 

ul. Portowaja 39, Kaliningrad

Muzeum w Bramie Friedrichsburgskiej znajduje się niedaleko Muzeum Oceanu Światowego 
i nieco dalej od Katedry w Królewcu (wyspy Kanta, Wioski rybackiej). Pod samo muzeum nic nie 
dojeżdża, więc można iść na pieszo z dworca autobusowego lub podjechać do głównej drogi i re-
sztę pokonać na własnych nogach.

Tutaj wyjątkowo bilet wstępu kosztuje niecałe 4 złote, co wcale nas nie dziwi, bo zwiedzania jest 
znacznie mniej. Już na zewnątrz możemy obserwować różne modele statków. W środku czekają na 
nas dwie małe salki, w których są inne statki, trzy świecące się gabloty z okrętami. Obejrzeć można 
też kilkunastominutowy film m.in. o Piotrze Wielkim.

www.sisters92.pl/muzeum-w-bramie-friedrichsburgskiej-w-kaliningradzie



Muzeum w Bramie 
Frydlandskiej
ul. Dzierżyńskiego 30, Kaliningrad

Brama Frydlandska to kolejna odwiedzona przez nas brama, przy których znajduje się 
muzeum. Warto zajrzeć tam, będąc w okolicach Dworca autobusowego, skąd przyjeżdżają 
autobusy z Polski. W okolicy znajduje się także Brama brandenburska, której można zrobić 
pamiątkowe zdjęcie, gdyż niema tam żadnych wystaw.

Bilet wstępu kosztuje zwyczajowo ok. 6 złotych. Do obejrzenia mamy najpierw 10-minutowy 
filmik o bramach, a następnie w sali numer dwa, gdzie nie można filmować, ani fotografować, 
emitowany jest ogólny, bardzo klimatyczny film o Kaliningradzie, jego zabytkach i miejscach 
wartych uwagi.Następnie zobaczyć możemy także sale ze strojami rycerskimi.

http://sisters92.pl/muzeum-w-bramie-frydlandskiej-w-kaliningradzie



Muzeum 
w Bramie Królewskiej 

ul. Frunze 112, Kaliningrad

Brama Królewska razem z pozostałymi bramami tworzyła twierdzę, mającą chronić Kaliningrad 
przed najazdem wrogich wojsk. Akurat ta brama znajduje się całkiem niedaleko Muzeum Bursztynu, 
więc gdy już obejrzycie bursztynowe wystawy możecie pieszo lub autobusem dostać się do tej forty-
fikacji i obejrzeć wystawę muzealną, która się tam znajduje.

Bilet wstępu, jak zazwyczaj, kosztuje ok. 6 złotych. Już po przekroczeniu progu muzeum możemy 
poczytać co nieco o wszystkich bramach miasta w językach rosyjskim i angielskim. Obejrzeć można
krótki filmik oraz jedną salę poświęconą Kaliningradowi. Druga wystawa to życie Mikołaja Kopernika, 
Polaka, bardzo znanego w naszym kraju. Za fotografowanie trzeba dopłacić dodatkowo ok. 3 złotych.

www.sisters92.pl/muzeum-w-bramie-krolewskiej-w-kaliningradzie



Rysunki na wydziale BFU 
ul. Kommunalnaja, Kaliningrad

Rysunki na wydziale BFU znajdują się daleko od centrum, dlatego najlepiej dojechać tam tram-
wajem nr 5 i wysiąść naprzeciw piekarni na przystanku Kommunalnaja. Stamtąd trzeba iść kawa-
łek prosto, skręcić w lewo, nadal prosto i po prawej będzie wydział BFU. Rysunki znajdują się w bu-
dynku po prawej.

Atrakcja jest na tyle popularna, że pracownicy wydziału nie rozumieli, w jakim celu przyszliśmy 
to oglądać – po prostu nie mogli zrozumieć, o jaką atrakcję nam chodzi. Rysunki znajdują się chyba 
na drugim piętrze i zajmują miejsce na obu korytarzach. Naprawdę są zachwycające, więc warto 
iść je obejrzeć, gdy już będziecie w Kaliningradzie.

www.sisters92.pl/rysunki-na-wydziale-bfu-w-kaliningradzie



Rejs statkiem 
po Wiosce rybackiej 
Wyspa Kanta, Kaliningrad

Gdy wybierałyśmy się na wyspę Kanta nie miałyśmy pojęcia, że tego dnia odbędziemy 50-minu-
towy rejs statkiem. Wybrałyśmy się tam głównie by obejrzeć muzeum Katedrę w Królewcu. Po drodze 
zostałyśmy przechwycone przez panią, która namawiała turystów na rejs. Jedną osobę ta przyjem-
ność kosztuje ok. 25 złotych.

Po zajęciu swoich miejsc na statku (okna są pozasłaniane, ale i tak jest strasznie zimno, więc le-
piej ciepło się ubrać, gdy macie w planach rejs) wyruszamy w kilkudziesięciominutową morską wy-
cieczkę. Statek nie płynie jakoś daleko, ale dzięki informacjom płynącym z głośnika wiemy dokładnie, 
gdzie się znajdujemy i na co patrzymy. Atrakcja jest nieco droga, ale warto z niej skorzystać.

www.sisters92.pl/rejs-statkiem-po-wiosce-rybackiej-w-kaliningradzie 



Tata w kuchni 
ul. Plac Zwycięstwa 1, Kaliningrad

Restauracja Tata w kuchni jest położona w bardzo strategicznym miejscu, bowiem znajduje się na-
przeciwko Placu Zwycięstwa i Chramu, który jest widoczny z daleka. Dojście do restauracji jest bardzo
proste. Dodatkowo w godzinach 12-16 serwowane są biznes lunche za 230 rubli (ok. 15 złotych). 
Jest to trzydaniowy obiad + szklanka napoju, czym można spokojnie się najeść.

Wnętrze lokalu jest bardzo stylowe. Jedna sala to skrzynki z różnymi ozdobami. Restauracja to 
3 sale + kącik zabaw dla dzieci, w którym cały czas przebywa animatorka. Każde pomieszczenie jest 
urządzone w nieco innym stylu, co dodaje mu uroku. Dodatkowo bez zamawiania dań można kupić 
same desery na wynos.

Karta w Tacie w kuchni jest tygodniowa, biorąc pod uwagę biznes lunche. Do wyboru jest zazwy-
czaj sałatka, zupa dnia oraz ciepłe danie. Nam prawie wszystko tam smakowało, a szczególnie sa-
łatki. Plusem restauracji jest to, że dla Polaków jest tam bardzo tanio, więc nawet jeśli coś nam nie 
zasmakuje nie będziemy czuli, że wydaliśmy mnóstwo pieniędzy bez potrzeby.

www.sisters92.pl/restauracja-tata-w-kuchni-w-kaliningradzie



Wioska rybacka, 
Wyspa Kanta, Park Rzeźb 

ul. Kanta, Kaliningrad

Wiosce rybackiej, Wyspie Kanta i Parkowi Rzeźb postanowiłyśmy poświęcić jeden slajd naszego 
autorskiego e-booka z tego względu, że wszystkie trzy atrakcje znajdują się tuż obok siebie, więc be-
zsensowne byłoby opisywanie tego, jako trzech osobnych miejsc. Atrakcje te są darmowe, płatne jest
jedynie wejście do Katedry w Królewcu, czyli muzeum na Wyspie Kanta.

Wioska rybacka to stara zabudowa z latarnią morską, małymi sklepikami, ławeczką do przysią-
dzenia. Wyspa Kanta to sporo zieleni, plac z muzeum, ale także Park rzeźb, w którym jest naprawdę 
sporo posągów. Są one oddalone od siebie o pewną odległość, dlatego trzeba się dość sporo na-
chodzić, by móc obejrzeć i sfotografować je wszystkie.

www.sisters92.pl/wyspa-kanta-w-kaliningradzie
www.sisters92.pl/park-rzezb-w-kaliningradzie 



ZOO 
ul. Prospekt Mira 26, Kaliningrad

ZOO w Kaliningradzie położone jest całkiem niedaleko placu Zwycięstwa. Do ogrodu zoologi-
cznego można dojść na pieszo lub dojechać jednym z dość licznych autobusów, które tam kursują. 
Podobno jest większe niż to gdańskie, jednak nie mamy na ten temat potwierdzonych informacji. 
Z pewnością jednak, zwierzęta znajdują się w znacznej odległości od siebie.

Bilet wstępu kosztuje ok. 6 złotych, więc chociażby z tego względu warto wybrać się do kalinin-
gradzkiego ZOO. Zwierzęta są takie nijakie – hipopotam, foka, niedźwiedź, struś, kangur, tygrys, 
lew. Na uwagę zasługuje jednak piękny kawałek ogrodu z licznym ptactwem i roślinami, stawkiem. 
Zwiedzanie zajmuje kilka godzin, zależnie od tego, kto ile chce zobaczyć.

www.sisters92.pl/zoo-w-kaliningradzie



Kórnik



Arboretum
ul. Parkowa, Kórnik

O Arboretum po raz pierwszy przeczytałyśmy u Ani z bloga Myśli i słowa wiatrem niesione. Z ra-
cji tego, że z naszej rodzinnej miejscowości do Kórnika jedzie się nieco ponad godzinę, postano-
wiłyśmy wybrać się tam w majowe przedpołudnie. Najpierw jednak wybrałyśmy się na zwiedzanie 
pałacu w Rogalinie, o czym możecie przeczytać na innych slajdach.

Wstęp do Arboretum kosztuje kilka złotych, więc w letnie dni naprawdę warto się tam wybrać. 
My trafiłyśmy na czas, kiedy pięknie kwitły tam magnolie. Ze stałych atrakcji są tam np. ścieżka edu-
kacyjna i plac zabaw. Sam ogród zajmuje naprawdę sporą powierzchnię, więc warto zarezerwo-
wać sobie kilka godzin w słoneczną pogodę na przechadzkę po tym urokliwym parku.

www.sisters92.pl/arboretum-w-korniku



Zamek w Kórniku
ul. Zamkowa 5, Kórnik

Zamek w Kórniku to kolejna atrakcja, która znajduje się całkiem niedaleko Poznania, stolicy Wie-
lkopolski. W Kórniku byłyśmy kilka razy wiele lat temu, dlatego postanowiłyśmy odwiedzić tę posia-
dłość ponownie. Miło było wrócić wspomnieniami do miejsc i zabytków, które oglądałyśmy, będąc 
jeszcze w szkole podstawowej.

Bilet wstępu to koszt kilku złotych, można także bardzo tanio nabyć pamiątkowe widokówki. Przed
wejściem do sal otrzymujemy specjalne obuwie nieniszczące podłóg. Zwiedzanie zamku zajmuje 
ok. 30 minut. Wszystko zależy od tego, jak dokładnie chcemy przyglądać się wszystkim eksponatom.

www.sisters92.pl/zamek-w-korniku



Koszalin



Domek Kata
ul. Grodzka 3, Koszalin

Domek Kata w Koszalinie to miejsce mało znane, jednak warto tam zajrzeć. Spra-
wdzając informację w Internecie, nie miałyśmy pojęcia, czy jest on otwarty, czy fotogra-
fuje się go tylko z zewnątrz. Na miejscu okazało się, że co prawda nie ma tam żadnej 
wystawy muzealnej, działa teatr, jednak dzięki uprzejmości miłej pani mogłyśmy sobie
zrobić zdjęcia z tłem, gdzie wkłada się głowę.

Miejsce jest dość niepozorne. Gdybyśmy nie wiedziały, gdzie go szukać, mogły-
byśmy przejść obok niego obojętnie, a szkoda, gdyż naprawdę warto tam zajrzeć. 
Mamy nadzieję, że gdy będziecie w okolicy nie omieszkacie tam zajrzeć. Naprawdę 
warto pokusić się o znalezienie kilku minut na tę dość niepozorną atrakcję.

www.sisters92.pl/domek-kata-w-koszalinie



Fragment 
murów obronnych 

Koszalin

Fragment murów obronnych w Koszalinie znajduje się tuż obok Parku im. Książąt Po-
morskich i Muzeum Pałac Młynarza. Jest to dość spory odcinek starodawnych murów, 
zniszczonych, nie zachowanych w oryginalnym stanie, ale naprawdę wartych uwagi. 
Dziś, po tylu latach od ich wybudowania, naprawdę robią wrażenie.

Mury obronne można zobaczyć w wielu miastach, dla wielu z Was pewnie nie 
będzie to niczym nowym, ani nadzwyczajnym. Niemniej, postanowiłyśmy obejrzeć je 
z bliska, korzystając z tego, że znajdują się tuż na wyciągnięcie ręki. Żal byłoby nie 
skorzystać z takiej okazji.

www.sisters92.pl/fragment-murow-obronnych-w-koszalinie



ul. Młyńska, Koszalin

Muzeum Pałac Młynarza/Skansen kultury jamneńskiej w Koszalinie znajduje się 
tuż obok Parku im. Książąt Pomorskich. Budynek jest bardzo okazały, biały, wysoki, więc 
naprawdę trzeba by się bardzo natrudzić by tam nie trafić. Bilet kosztuje kilka złotych, 
a do zwiedzania jest kilka sal i trzy osobne budynki.

Na zwiedzanie potrzeba ponad godzinę. W Pałacu Młynarza zapoznajemy się z sa-
lami, meblami, obrazami. Gdy my byłyśmy, na dole była wystawa pieniędzy oraz obra-
zów. Następnie wychodzimy na dwór, gdzie udajemy się do kuźni i zbrojowni. Możemy 
zobaczyć, jak dawniej mieszkali ludzie, znajdujemy się bowiem w starodawnej chacie. 
Naprawdę warto!

www.sisters92.pl/muzeum-palac-mlynarza-w-koszalinie

Muzeum Pałac Młynarza/
Skansen kultury jameńskiej



Park 
im. Książąt Pomorskich 

ul. Grodzka, Koszalin

Park im. Książąt Pomorskich w Koszalinie to chyba najbardziej kultowy park całego 
miasta, co naprawdę nas nie dziwi. Znajduje się tuż obok Domku kata, Cerkwi prawo-
sławnej, która niestety była zamknięta, restauracji Park Cae, fragmentu murów miej-
skich i Muzeum Pałac Młynarza/ Skansenu Kultury Jamneńskiej. Jak widzicie, nie spo-
sób tam nie zajrzeć.

Dużą zaletą Koszalina jest to, że wszystkie miejsca warte uwagi nie dość, że znaj-
dują się niedaleko dworca PKP to jeszcze są w niedalekim oddaleniu od siebie. Dzięki 
temu na zwiedzenie wyżej wymienionych miejsc potrzeba max. 2-3 godzin. Gdy zosta-
nie Wam czasu, możecie spędzić go właśnie w parku im. Książąt Pomorskich, w którym
jest po prostu pięknie!

www.sisters92.pl/park-im-ksiazat-pomorskich-w-koszalinie





Bajkowa Łódź
całe miasto, Łódź

O Bajkowej Łodzi słyszałyśmy kilkukrotnie, jednak nigdy tak naprawdę nie zastanawia-
łyśmy się nad tym, czy chciałybyśmy zobaczyć wszystkie bajkowe pomniki. Podczas majowe-
go wyjazdu do Łodzi postanowiłyśmy zobaczyć je wszystkie i zrobić sobie z nimi pamiątko-
we zdjęcia. Całe przedsięwzięcie zajęło nam kilka godzin.

W skład Bajkowej Łodzi wchodzą: Pingwinek Pik-Pok (ul. Unii Lubelskiej 4 – przed Aqu-
aparkiem niedaleko ZOO), Maurycy i Hawranek (ul. Konstantynowska 8/10 – przed ZOO), 
Zaczarowany Ołówek (ul. Traugutta 18 – przez Łódzkim Domem Kultury), Miś Uszatek 
(ul. Piotrkowska 87), Filemon i Bonifacy (pl. Zwycięstwa 1 – przed Muzeum Kinematografii), 
Wróbelek Ćwirek (ul. Piłsudzkiego 61 – przed Palmiarnią), Trzy misie (ul. Piotrkowska 282 – 
w Muzeum Włókiennictwa), pomnik Fryderyka Wspaniałego (ul. Piłsudzkiego 15/23, przed 
Galerią Galerią Łódzką).

www.sisters92.pl/bajkowa-lodz



Galeria Wielkich Łodzian
ul. Piotrkowska 30/32-152, Łódź

Galeria Wielkich Łodzian to kolejne miejsce po Bajkowej Łodzi, które postanowiłyśmy 
w całości obejrzeć podczas naszej majowej wizyty w Łodzi. Podczas poprzednich odwie-
dzin miasta widziałyśmy kilka ławeczek, ale nie wpadłyśmy na to, by robić sobie z nimi pa-
miątkowe zdjęcia lub obejrzeć je wszystkie. Tym razem postanowiłyśmy to nadrobić.

Do tej pory, powstało sześć ławeczek – Twórców Łodzi Przemysłowej (ul. Piotrkowska 
30/32), Pomnik Lampiarza (ul. Piotrkowska 37), Fortepian Rubinsteina (ul. Piotrkowska 78), 
Ławeczka Tuwima (ul. Piotrkowska 104), Kufer Reymonta (ul. Piotrkowska 137), Fotel Jara-
cza (ul. Piotrkowska 152).

www.sisters92.pl/galeria-wielkich-lodzian



Hotel Polonia Palast
ul. Narutowicz 38, Łódź

Hotel Polonia Palast znajduje się niedaleko centrum, można tam dojechać kilkoma li-
niami komunikacji miejskiej. Jest to kamienica z tradycjami, w której goście mogą przeno-
cować. Działa tam starodawna winda, którą obsługuje pracownik hotelu. Tylko w jego 
obecności można z niej korzystać. Mimo starodawnej oprawy, pokoje są urządzone 
bardzo nowocześnie i stylowo.

Rezerwując nocleg przez booking.com zapłaciłyśmy za hotel 120 złotych, jednak cena 
hotelowa to koszt 200 złotych. W miejscu noclegowym znajduje się przedpokój, pokój 
z telewizorem, radiem, wodą i łazienka, oczywiście z ręcznikami, mydełkiem i szamponem. 
Jak za tę cenę, jesteśmy zadowolone z noclegu i gdy zajdzie taka potrzeba, pewnie tam 
wrócimy.

www.sisters92.pl/hotel-polonia-palast-w-lodzi 



Muzeum Historii Farmacji
pl. Wolności 2, Łódź

Muzeum Historii Farmacji to pierwsze odwiedzone przez nas tego typu miejsce. Na 
szczęście w tym mieście nie było problemu z wejściem. Nikogo nie interesowało, że nie stu-
diujemy farmacji. Bardzo nam się podobało, że starodawny wystrój apteki i jej wyposaże-
nie podziwiać może każdy. Do tego wielkie brawa dla Pana oprowadzającego – praw-
dziwego pasjonata, który potrafi zainteresować słuchacza!

Do zwiedzenia jest kilka pomieszczeń na parterze i kolejne na piętrze. Eksponaty są bar-
dzo ciekawe. Na zwiedzenie muzeum trzeba sobie liczyć dobrą godzinę. Odbywają się tam 
także warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, co uważamy za znakomity pomysł. Same 
z chęcią wzięłybyśmy udział w tego typu zajęciach.

www.sisters92.pl/muzeum-historii-farmacji-w-lodzi

http://sisters92.pl/muzeum-historii-farmacji-w-lodzi


Muzeum Komunikacji 
Miejskiej 
ul. Wierzbowa 51, Łódź

Muzeum Komunikacji Miejskiej to jedno z miejsc, które nas kompletnie wykończyło. 
No, może nie samo miejsce, bo ono jest bardzo ciekawe, ale dojście do niego. Całkiem 
blisko podjeżdża tramwaj, o czym nie miałyśmy pojęcia, więc obeszłyśmy sporą część koła 
zanim tam trafiłyśmy. Ale było warto, to trzeba przyznać.

Bilet ulgowy kosztuje 1,20 zł, normalny - 2,40 zł, więc to prawdziwa gratka dla wszystkich 
zwiedzających. Do obejrzenia mamy dwie sale na dole i mniej więcej taki sam obszar do 
góry. Jak wskazuje nazwa, ujrzymy tam rzeczy związane z komunikacją miejską na przestrzeni 
lat. Wystawa spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

www.sisters92.pl/muzeum-komunikacji-miejskiej-w-lodzi

http://sisters92.pl/muzeum-komunikacji-miejskiej-w-lodzi


Muzeum Przyrodnicze 
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Jana Kilińskiego 101, Łódź

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego to kolejna atrakcja Łodzi, na którą tra-
fiłyśmy podczas przeglądania Internetu. Z racji tego, że lubimy takie uniwersyteckie inicja-
tywy postanowiłyśmy udać się do tego obiektu, tym bardziej, że i tak miałyśmy być w oko-
licy. Na miejscu zastałyśmy mocno zniszczony budynek, i pojawiło się pytanie – czy muze-
um jest czynne? Okazało się, że tak.

Wewnątrz budynek wygląda o wiele lepiej, niż na zewnątrz. Są tam różne zwierzęta, 
owady, motyle, a na piętrze była wystawa o Antarktydzie. Muzeum Przyrodnicze UŁ okazało 
się być bardzo ciekawym miejscem, szkoda jedynie, że tak mało znanym i zaniedbanym. Ma-
my nadzieję, że to się zmieni. Jeśli będziecie w okolicy, zajrzyjcie tam koniecznie.

www.sisters92.pl/muzeum-przyrodnicze-uniwersytetu-lodzkiego



Ogród Botaniczny
ul. Krzemieniecka 36/38, Łódź

Ogród Botaniczny to kolejne miejsce, które w Łodzi chciałyśmy zobaczyć niemalże od sa-
mego początku. Z racji tego, że znajduje się niedaleko ZOO (można drogę między jedną 
atrakcją a drugą przebyć na piechotę) postanowiłyśmy odwiedzić obie atrakcje podczas 
jednego wyjazdu. Ogród znajduje się nieco w bok od głównej ulicy, ale nie sposób tam 
nie trafić.

Bilet wstępu kosztuje kilka złotych. Do obejścia mamy naprawdę spory kawałek terenu, 
więc to, ile zobaczycie zależy od tego, ile macie czasu na zwiedzanie. W Ogrodzie Botanicz-
nym znajduje się też ścieżka dydaktyczna. Miejsce szczególnie zadowoli dzieci, pasjonatów 
fotografii, ale także dorosłych, którzy lubią odpocząć na łonie natury.

www.sisters92.pl/ogrod-botaniczny-w-lodzi



ZOO
ul. Konstantynowska 8/10, Łódź

ZOO w Łodzi było od dłuższego czasu na naszej liście miejsc do odwiedzenia. Korzysta-
jąc z okazji i starannie zaplanowanego grafiku atrakcji, które chcemy odwiedzić, w pierw-
szej kolejności wybrałyśmy się właśnie tam. Dojechać można tam z przesiadką z Dworca 
Łódź Kaliska w dość krótkim czasie niemalże pod sam ogród.

Bilet kosztuje kilka złotych, chodzenia jest może na godzinę? Zwierzęta specjalnie nie za-
chwycają, biorąc pod uwagę inne tego typu miejsca – żyrafy, tygrys, kangury, łabędź, struś, 
paw, małpy, pingwiny, żubr, lew. Był także niedźwiedź, ale gdzieś się schował. Zapach nie 
jest za szczególny na wolnym powietrzu. W porównaniu do innych ogrodów, ten łódzki wy-
pada średnio. Atrakcją są wybijane monety z żyrafą i lemurem po 5 zł/sztukę.

www.sisters92.pl/zoo-w-lodzi



Lublin



Lubelska trasa 
turystyczna

ul. Rynek 1, Lublin

Jak wszystkie, to wszystkie. Podczas wyjazdu na Lubelszczyznę postanowiłyśmy zwiedzić 
także podziemną trasę turystyczną znajdującą się w Lublinie. Wcześniej odwiedziłyśmy sando-
mierską, opatowską i zamojską. Lubelska trasa turystyczna wywarła na nas spore wrażenie, 
tym bardziej, że po raz pierwszy przewodnik się nie śpieszył.

Podczas zwiedzania poznamy historię miasta, jednak największe wrażenie na wszystkich zwie-
dzających wywarło przedstawienie z burzą i świętymi na pierwszym planie. Było to coś niesamo-
witego i chociażby z tego powodu warto to miejsce odwiedzić. Całe zwiedzanie trwa niecałą 
godzinę.

www.sisters92.pl/lubelska-trasa-turystyczna



Majdanek
ul. Droga Męczenników Majdanka, Lublin

Majdanek w Lublinie to kolejne obok Rotundy w Zamościu miejsce upamiętniające ofiary, 
które zginęły. W przypadku Majdanka są to osoby, które umarły w czasie pobytu w obozie 
koncentracyjnym. Wstęp na teren obozu jest bezpłatny, więc tym bardziej dobrze się tam wy-
brać, by uczcić pamięć poległych.

Przed wejściem otrzymujemy mapkę z zaznaczonymi miejscami, które możemy ,,odwiedzić”. Do 
przejścia jest dość spory teren. W pomieszczeniach jest bardzo duszno. My spędzamy tam tylko 
kilka chwil, a ci ludzie kilka lat. Do obejrzenia była także wystawa w budynku oraz krematoria. 
Na tę ostatnią rzecz jednak się nie skusiłyśmy.

www.sisters92.pl/majdanek-w-lublinie



Ogród Botaniczny
ul. Sławinkowska 3, Lublin

Ogród Botaniczny w Lublinie to atrakcja, która znajdowała się blisko naszego miejsca no-
clegu. Postanowiłyśmy więc koniecznie się tam wybrać. Warto jednak od razu wspomnieć 
o tym, że otwarta jest tylko jedna brama na ul. Sławinkowskiego i to tam udajcie się w pierw-
szej kolejności. Na terenie Ogrodu znajduje się także Dworek Kościuszków.

Bilet wstępu można kupić na sam Ogród Botaniczny lub łączony z Dworkiem Kościuszków. 
Różnica jest niewielka, więc warto skusić się na obie atrakcje. Ogród jest naprawdę zadbany, 
piękny, bardzo przyjemnie się w nim przebywa. Odnośnie Dworku, do zwiedzenia mamy tylko 
parter, kilka salek, jednak skoro już jesteśmy na miejscu to można się skusić na tę atrakcję.

www.sisters92.pl/ogrod-botaniczny-w-lublinie



Pokoje gościnne Jodełka
ul. Jodłowa 36, Lublin

Zawsze jest wybór – można spać tanio na obrzeżach lub drogo w centrum. Można mieć 
blisko do centrum albo daleko. Wszystko zależy od nas samych. W Lublinie skusiłyśmy się na
nocleg na obrzeżach w Pokojach gościnnych Jodełka w Lublinie. W bliskiej okolicy znajduje 
się Ogród Botaniczny i Muzeum Wsi Lubelskiej oraz autobus, który kursuje do centrum.

Pokoje gościnne Jodełka w Lublinie z pewnością nie są zbyt ekskluzywne, jednak jak za 
cenę pokoju nie można wymagać zbyt wiele. Jest zadbanie, prosty dojazd do centrum, choć 
lepiej wybrać się autobusem, niż spać w centrum. W okolicy znajduje się także kilka sklepów 
spożywczych, w których można robić zakupy.

http://www.sisters92.pl/pokoje-goscinne-jodelka-w-lublinie

http://www.sisters92.pl/pokoje-goscinne-jodelka-w-lublinie


Nałęczów



Park Zdrojowy, Pijalnia Wód 
i Palmiarnia

al. Małachowskiego 11, Nałęczów

Nałęczów był po drodze do Celejowa, więc też postanowiłyśmy tam wstąpić na kilka godzin. 
Udało nam się odwiedzić Park Zdrojowy oraz znajdującą się w nim Pijalnię Wód wraz z Palmiar-
nią.Bilet do obu ostatnich atrakcji jest łączony i kosztuje kilka złotych. Dzięki niemu możemy się na-
pić różnych zdrojowych wód.

Z trzech wymienionych atrakcji, najbardziej spodobał nam się Park Zdrojowy, na terenie którego 
znajduje się także Muzeum Bolesława Prusa. Niestety, w czasie naszej wizyty było nieczynne. Jeśli 
lubicie zdrojowe wody, wizyta w Pijalni Wód powinna być dla Was obowiązkowa. Palmiarnia to 
nic innego,  jak kilka roślin w budynku.

www.sisters92.pl/park-zdrojowy-w-naleczowie
www.sisters92.pl/pijalnia-wod-i-palmiarnia-w-naleczowie

http://sisters92.pl/park-zdrojowy-w-naleczowie
http://sisters92.pl/pijalnia-wod-i-palmiarnia-w-naleczowie


Opatów



Podziemna trasa 
turystyczna
Pl. Obrońców Pokoju 18, Opatów

Podziemna trasa turystyczna to kolejne podziemia, które udało nam się odwiedzić w czasie 
naszego pobytu na Lubelszczyźnie. Co prawda, nie miałyśmy ich wcześniej w planach, jednak 
postanowiłyśmy się tam wybrać. Bilet wstępu to koszt kilkunastu złotych, jednak warto z tej atra-
kcji skorzystać. Wejścia mają miejsca co godzinę.

Jeśli chcecie zobaczyć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Białą Damą to będziecie mieli taką 
możliwość. Obejrzymy także herby, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia w stroju księżniczki (wkła-
damy głowę do zdjęcia na dykcie), czy zostaniemy księciem. Na końcu wycieczki obejrzymy także 
dawne dzbany.

www.sisters92.pl/podziemna-trasa-turystyczna-w-opatowie 

http://sisters92.pl/podziemna-trasa-turystyczna-w-opatowie


Pobiedziska



Skansen miniatur
ul. Fabryczna 62, Pobiedziska

Skansen miniatur Szlaku Piastowskiego to miejsce bardzo mało znane w Wielkopolsce, dlatego też
nic dziwnego, że trafiłyśmy tam dopiero teraz. Z podobnych miejsc możemy polecić Wam Park Minia-
tur Dolnego Śląska w Kowarach, niedaleko Karpacza. Bilet atrakcji do atrakcji w Pobiedziskach to 
koszt kilku złotych. Obejście wszystkiego zajmuje 10-15 minut.

Miniatury przedstawiają głównie okoliczne miejsca sakralne, ale także znajdziemy wśród nich 
także makietę poznańskiego rynku. Byłyśmy miło zaskoczone, gdy okazało się, że nie zabrakło tam 
także Alumnatu w Trzemesznie, naszej rodzinnej miejscowości. Bardzo żałujemy, że to wartościowe 
miejsce jest tak mało rozreklamowane, ale jednocześnie mamy nadzieję, że ulegnie to zmianie.

 www.sisters92.pl/skansen-miniatur-w-pobiedziskach

http://sisters92.pl/skansen-miniatur-w-pobiedziskach


Poznań



Blurby Poznańskie
ul. Wroniecka 7, Poznań

Blurby Poznańskie są dość małe na kulturalnej mapie miasta, dlatego mogliście o nich 
jeszcze nie słyszeć. Wybierałyśmy się do nich kilka miesięcy, aż w końcu udało nam się tam 
zajrzeć. Nieco przerażała nas cena biletu – blisko 20 złotych. Czy było warto tam pójść, 
by spędzić w środku około 30 minut?

Sporym udogodnieniem jest to, że atrakcja znajduje się tuż przy rynku. Nie chcemy zdra-
dzać tego, co zastaniecie w środku, jednak powiemy, że po wyjściu z budynku byłyśmy bardzo 
zadowolone z przygotowanych atrakcji. Dzięki wizycie w Blurbach Poznańskich wielkopolska 
gwara i dwie tamtejsze legendy nie będą Wam obce.

http://www.sisters92.pl/blurby-poznanskie-w-poznaniu

http://www.sisters92.pl/blurby-poznanskie-w-poznaniu


Ogród Dendrologiczny
ul. Wojska Polskiego 71, Poznań 

Za wszelkiego rodzaju parkami, ogrodami botanicznymi, palmiarniami i ogrodami den-
drologicznymi przepadamy, dlatego też gdy zauważyłyśmy, ze takie miejsce znajduje się 
w Poznaniu wiedziałyśmy, że na pewno będziemy musiały tam zajrzeć. Ogród znajduje się 
przy Uniwersytecie, ale wejście jest za terenem uczelni, trzeba iść kawałek w dół główną 
ulicą i trafimy na furtkę Ogrodu.

Ogród Dendrologiczny nie jest może jakąś wielką atrakcją. Nie ma w nim też nic specjalnie 
nadzwyczajnego, ale na posiedzenie z książką nada się idealnie. Osobiście polecamy udanie 
się tam większą grupą, gdyż przez mnogość drzew i innych krzewów może być tam nieco nie-
bezpiecznie. Niemniej, dobrze, że takie miejsce możemy znaleźć na mapie miasta. Wstęp jest 
bezpłatny.

www.sisters92.pl/ogrod-dendrologiczny-w-poznaniu



Park Wilsona
ul. Matejki, Poznań

Park Wilsona w Poznaniu jest chyba jednym z bardziej popularnych miejsc zieleni, jed-
nak jakoś nigdy nie było nam po drodze, by się tam udać. Pewnego dnia podczas pobytu 
w mieście postanowiłyśmy wybrać się do Palmiarni, która w poniedziałki jest nieczynna, 
w rezultacie czego udało nam się zajrzeć do opisywanego miejsca.

Park zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię. Lata temu funkcjonował jako Ogród Botanicz-
ny. Na jego terenie jest mnóstwo ławeczek do usiedzenia, pomniki, fontanna, mnóstwo kwia-
tów i zieleni. Największą atrakcją niewątpliwie cieszy się jednak konstrukcja z kamieni, z której 
można podziwiać park z pewnej wysokości.

http://sisters92.pl/park-wilsona-w-poznaniu



Rogalin



Pałac w Rogalinie
ul. Arciszewskiego 2, Rogalin

Pałac w Rogalinie znajduje się niedaleko Poznania, dlatego gdy będziecie w stolicy Wielkopolski 
warto pojechać kawałek dalej i odwiedzić dawną siedzibę rodu Raczyńskich. Na brak atrakcji z pe-
wnością nie będziecie tam narzekać. Pamiętajcie tylko, by w posiadłości stawić się o godzinie zazna-
czonej na bilecie.

Bilet wstępu można kupić wspólny na wszystkie atrakcje (35 zł normalny, 25 zł ulgowy, 1 zł stu-
dencki) lub na każdą oddzielnie. Czas zwiedzania pałacu to ok. 40 min. Na samym początku otrzy-
mujemy słuchawki i po wejściu do każdej sali wysłuchujemy przygotowanego wcześniej nagrania. 
Pamiętajcie, by wysłuchać ich do końca, bo po wejściu do kolejnego pomieszczenia poprzedni le-
ktor się urywa.

www.sisters92.pl/palac-w-rogalinie

http://sisters92.pl/palac-w-rogalinie


Powozownia i Galeria 
obrazów 

ul. Arciszewskiego 2, Rogalin

Powozownia i Galeria obrazów to dwa miejsca, znajdujące się tuż obok pałacu Raczyńskich w Ro-
galinie. Idąc od strony parkingu pierwsza atrakcja położona jest po lewej stronie drogi, wiodącej do
posiadłości. By trafić do galerii obrazów, należy od pałacu skręcić w lewo i kierując się strzałką do-
trzeć do celu.

Powozownia to jedna dość sporych rozmiarów sala z kilkunastoma starodawnymi powozami. Zwie-
dzanie tego miejsca zajmie nam kilka minut. Galeria obrazów zajmuje zaś parter oddzielnego budy-
nku. Tutaj ilość czasu, jaki poświęcimy na ich obejrzenie zależy tylko od nas. Jesteśmy pewne, że obie 
atrakcje są warte obejrzenia.

www.sisters92.pl/galeria-obrazow-i-powozownia-w-rogalinie



Rogowo



Park Dinozaurów 
Zaurolandia
ul. Kolejowa 99, Rogowo

Zaurolandia w Rogowie to drugi Park Dinozaurów, który odwiedziłyśmy w ostatnim cza-
sie. Wybierałyśmy się do niego dość długo, jednak dzięki przyjazdowi Alicji nasz wyjazd do-
szedł do skutku. Bilety są dość drogie (15-18 złotych), ale do obejścia też jest dość sporo 
terenu. Nam bardziej podobał się ten w Solcu Kujawskim, jednak oba są warte uwagi.

W cenę biletu wchodzi obejście całego terenu i wstęp do Muzeum, które, w czasie, gdy 
my tam byłyśmy, nie prezentowało się najlepiej. Niemniej, dostęp do wszystkich dinozaurów 
jest otwarty, można sobie swobodnie robić zdjęcia i wchodzić na nie. Na terenie Parku znaj-
duje się także plac zabaw i bary z przekąskami.

www.sisters92.pl/park-dinozaurow-w-rogowie-zaurolandia

http://sisters92.pl/park-dinozaurow-w-rogowie-zaurolandia


Sandomierz



Podziemna trasa 
turystyczna
ul. Rynek 12,  Sandomierz

Za podziemiami jakoś nigdy specjalnie nie przepadałyśmy, jednak gdy wybrałyśmy się na 
Lubelszczyznę i niemal w każdym odwiedzanym przez nas mieście była do przejścia podzie-
mna trasa turystyczna, nie mogłyśmy jej się oprzeć. Tym sposobem udało nam się także zwie-
dzić podziemia Sandomierza.

Podziemna trasa turystyczna to ciekawa atrakcja dla przyjezdnych. Bilet ulgowy kosztował 
6 złotych, a normalny 10. Obejrzeć można było wystawę porcelany ze znajdującego się całkiem 
niedaleko Muzeum, dawne naczynia, herby. Przewodniczka szła jednak bardzo szybko, więc na 
bliższe przyjrzenie się, czy zrobienie zdjęć niestety brakło czasu.

www.sisters92.pl/podziemna-trasa-turystyczna-w-sandomierzu

http://sisters92.pl/podziemna-trasa-turystyczna-w-sandomierzu


Rejs statkiem po 
Wiśle
Sandomierz

Rejs statkiem nad morzem zawsze kojarzył nam się z wielkim chybotaniem się na wodzie 
i nieprzyjemnym uczuciem, ile jeszcze czasu zostało do końca rejsu. Na szczęście, na przestrze-
ni lat nasz stosunek do tego typu atrakcji się zmienił i tym sposobem skusiłyśmy się na rejs stat-
kiem po Wiśle w Sandomierzu.

Na taką wyprawę skusiłyśmy się dość późno, bo chyba po godzinie 18-19. Byłyśmy więc bardzo
zdziwione, że statek Maria wciąż zabiera pasażerów na wodną wyprawę. Bilet wstępu za około 
30-minutowy rejs to koszt rzędu 10 złotych. W cenie mamy jednak relację przewodnika o ogląda-
nych miejscach, a osobno można kupić także pamiątki.

www.sisters92.pl/rejs-statkiem-po-wisle-w-sandomierzu



Tani nocleg
ul. Św. Królowej Jadwigi 5, Sandomierz

Tani nocleg w Sandomierzu to budynek przy szkole znajdującej się nad Wąwozem Królowej 
Jadwigi. Z rynku można tam dojść pieszo w kilkanaście minut. Ceny są bardzo przystępne, 
a pokoje dwuosobowe z kuchnią i łazienką. Największy problem po całym dniu zwiedzania 
może Wam sprawić wejście pod górę do miejsca noclegu.

Ceny za nocleg są bardzo przystępne, więc naprawdę warto się tam zakwaterować, jeśli bę-
dziecie spędzać tam tylko noce. Widać, że do standardów Novotelu sporo tam brakuje, jednak 
cena jest też inna. Pokoje są ładnie urządzone, słoneczne. Nie ma czego chcieć więcej.

www.sisters92.pl/tani-nocleg-w-sandomierzu

http://sisters92.pl/tani-nocleg-w-sandomierzu


Wąwóz Królowej 
Jadwigi
Sandomierz

Gdy wybierałyśmy się na Lubelszczyznę byłyśmy przekonane,  że w Sandomierzu nigdy 
wcześniej nie byłyśmy. Los jednak okazał się przewrotny i już na miejscu przypomniałyśmy so-
bie, że byłyśmy tam z wycieczką szkolną w czasach liceum. Wąwóz Królowej Jadwigi był wtedy 
jedną z atrakcji, którą udało nam się zobaczyć.

Wąwóz Królowej Jadwigi to, jak nazwa wskazuje, tunel między drzewami i piaskiem, który 
musimy przejść. Mimo tego, że jest dość długi jego przejście zajęło nam maksymalnie 20 minut. 
Z wózkiem byśmy się tam nie wybrały, radzimy też uważać na nogi, bo nie jest zbyt równo. Nie 
zmienia to faktu, że to jedna z ciekawszych atrakcji miasta.

www.sisters92.pl/wawoz-krolowej-jadwigi-w-sandomierzu



Szczecin



Bulwar Piastowski 
Szczecin

Bulwar Piastowski w Szczecinie znajduje się jeden przystanek tramwajowy bliżej, 
niż Wały Chrobrego. Tylko od Was zależy, na które miejsce zdecydujecie się w pierw-
szej kolejności. Jadąc od centrum wybrałyśmy wały, gdyż następnie się cofałyśmy 
w stronę, z której przyjechałyśmy. Bulwar Piastowski bardzo nas zachwycił!

Miejsce jest stosunkowo mało popularne, ale naprawdę warto zajrzeć tam choć 
na chwilę. Tuż obok znajduje się Baszta siedmiu płaszczy, a nieco dalej Zamek, gdzie 
działa muzeum i smaczna Restauracja Zamkowa. Bulwar Piastowski charakteryzuje 
się pięknymi widokami i mnóstwem zachwycających murali.

www.sisters92.pl/bulwar-piastowski-w-szczecinie

http://sisters92.pl/bulwar-piastowski-w-szczecinie


Muzeum 
Techniki i Komunikacji 

ul. Niemierzyńska 18A, Szczecin

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie znajduje się w dość znacznym odda-
leniu od centrum, za to blisko Ogrodu Botanicznego (wielkiego parku), parku im. Ja-
na Kasprowicza (piękny) i parku miejskiego – Różanka (latem na pewno jest tam pię-
knie). Wracając jednak do muzeum, naszym zdaniem, warto się tam wybrać.

Bilet wstępu to koszt kilku złotych, a do zwiedzania mamy wielką salę, wypełnioną li-
cznymi samochodami, motorami, tramwajami. W dole, pod podłogą, znajdują się także
rowery. Dla najmłodszych przygotowana jest gra, w ramach której trzeba pomóc mecha-
nikowi w naprawieniu trzech usterek w samochodzie. Jest to jedno z lepszych muzeów, 
w których byłyśmy!

www.sisters92.pl/muzeum-techniki-i-komunikacji-w-szczecinie



Nohotel
ul. Śląska 43a, Szczecin

Nohotel w Szczecinie to miejsce, które skusiło nas przede wszystkim łatwym dojazdem 
z dworca PKP, przystępną ceną za nocleg, umiejscowieniem niemalże w centrum Szczecina. 
Nazwa pewnie specjalnie nawiązuje do Novotelu, wystrój także jest bardzo podobny, 
jednak to nie znaczy, że jest idealnie. Nic nie jest w stanie dorównać prawdziwemu 
Novotelowi, który jest klasą samą w sobie.

Pokój jest bardzo przystępnie urządzony, ładnie, stylowo. Trochę do eleganckiego wnętrza 
nie pasują starodawne drzwi, które zdecydowanie odstają od reszty. O innych gościach nie 
będziemy się wypowiadać, gdyż właściciele nie mają na to wpływu. Nohotel znajduje się na 
I i II piętrze kamienicy i tak też się tam wchodzi.

www.sisters92.pl/nohotel-w-szczecinie



Wały Chrobrego 
Szczecin

Wały Chrobrego w Szczecinie to kultowe miejsce miasta, które każdy z odwiedza-
jących koniecznie musi zobaczyć. Nie byłyśmy wyjątkiem i podczas pierwszej w życiu 
wizyty w tym mieście postanowiłyśmy także je odwiedzić. Czy było warto? W pewnym 
sensie tak, choć nie możemy powiedzieć, byśmy oniemiały na ich widok. Niemniej, ro-
bią wrażenie.

Wały Chrobrego to piękne widoki, gdy wejdzie się na schody i będzie podziwiać 
się je z wysokości. Wtedy faktycznie robią spore wrażenie. Myślimy, że miejsce takie, jak 
wały Chrobrego w Szczecinie to na tyle kultowe miejsce, że warto tam znaleźć się choć 
raz w życiu. Byliście? :)

www.sisters92.pl/waly-chrobrego-w-szczecinie



Wół i Krowa
ul. Wielka Odrzańska 20, Szczecin

Wół i Krowa w Szczecinie to miejsce polecane przez wielu blogerów i internautów. Doda-
tkowo serwowane są tam podobno pyszne burgery, co postanowiłyśmy sprawdzić. Restaura-
cja znajduje się nieopodal rynku i ratusza, w którym znajduje się Muzeum Historii Szczecina,
które także serdecznie Wam polecamy.

Wnętrze bardzo przypomina restaurację Moose Cafe w Toruniu, jest bardzo jasne, utrzy-
mane w jasnych barwach. Nie ma tam tłoku i mimo tego, że lokal jest dość mały, nie może na-
rzekać na brak chętnych. Może nie jest aż tak, że wszystkie miejsca są zajęte, ale gości tam nie
brakuje.

Zazwyczaj burgery wegetariańskie to kapusta/sałata, pomidor, ogórek i wszystko. W resta-
uracji Wół i Krowa dodali ser camembert i inne dodatki, dzięki czemu burger jest naprawdę 
pyszny i sycący. Do tego pyszne frytki, ketchup z majonezem i jesteśmy w niebie! Sprawdźcie 
to miejsce, nie powinniście żałować swojego wyboru.

www.sisters92.pl/wol-i-krowa-w-szczecinie

http://sisters92.pl/wol-i-krowa-w-szczecinie


Toruń



Dolina Marzeń
ul. Chopina/aleja 500-lecia Torunia, Toruń

Dolina Marzeń w Toruniu to kolejne miejsce zaznaczone przez Alicję na turystycznej 
mapie miasta. Przyznamy szczerze, że wcześniej nie słyszałyśmy o tym miejscu, jednak na-
zwa okazała się na tyle intrygująca, że postanowiłyśmy sprawdzić, czy warto się tam udać, 
co to jest i dlaczego miałybyśmy ewentualnie polecić to miejsce dalej.

Dolina Marzeń znajduje się z drugiej strony mostu. Jest to zwykły park z rzeczką, kulą, 
mostkiem, ławeczkami do usiądzenia. Można miło spędzić tam czas, ale nie widzimy sensu, 
by wielokrotnie odwiedzać miejsce nazywane szumnie Doliną Marzeń. Jest to po prostu zwy-
kły park z kilkoma ciekawszymi miejscami do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

www.sisters92.pl/dolina-marzen-w-toruniu 

http://sisters92.pl/dolina-marzen-w-toruniu


Fontanna światło-dźwięk
pl. Rapackiego, Toruń

Fontanny zachwycają nas od zawsze, te z dźwiękiem, czy efektami specjalnymi też nam 
się podobają, ale to Fontanna światło-dźwięk w Toruniu podbiła nasze serce. W swoim 
życiu widziałyśmy już wiele tryskających źródeł, jednak to z miasta Kopernika jest w naszym 
odczuciu najświetniejsze i nie do podrobienia.

Fontanna powstała w 2008 roku. W okresie letnim w godzinach wieczornych można oglą-
dać mieniące się kolorami strumienie wody, współgrające z lecącą w tle muzyką. Całość two-
rzy niesamowite wrażenie. Nie sposób sobie tego wyobrazić, jeśli nie zobaczycie i nie 
usłyszycie tego na żywo. Naprawdę – coś pięknego.

www.sisters92.pl/fontanna-swiatlo-dzwiek-w-toruniu



Katedra św. Janów 
i wieża widokowa

ul. Żeglarska 16, Toruń

Katedra św. Janów i wieża widokowa to kolejne miejsce z grodu Kopernika, które może-
my Wam polecić, nawet wtedy, gdy nie przepadacie za miejscami sakralnymi. Wież wido-
kowych w Toruniu jest kilka, a ta w Katedrze jest jedną z nich. Bilet to koszt kilku złotych, 
a z góry roztacza się piękny widok na panoramę miasta.

Po wejściu na wieżę naszym oczom ukazuje się pamiątkowy dzwon, który trzeba koniecznie 
potrzeć lewą ręką, jeśli chce się mieć szczęście. Dodatkowo są wnęki z okienkami, dzięki któ-
rym jeszcze lepiej możemy obejrzeć Bulwar Filadelfijski lub toruński rynek. Odnośnie samej 
Katedry, jest ona bardzo ładna, więc warto zajrzeć tam choć na moment.

www.sisters92.pl/katedra-sw-janow-i-wieza-widokowa-w-toruniu



Kwadrans Cafe 
ul. Szosa Lubicka 166, Toruń

Kwadrans Cafe położony jest obok przystanku autobusowego Rubinkowo II. Bardzo trudno 
dotrzeć do tej restauracji, gdy nie zna się okolicy. Po wyjściu z autobusu należy kierować się w le-
wą stronę do przejścia podziemnego, a po jego wyjściu w lewo i pytać o drogę. Kwadrans Cafe 
znajduje się tuż przy głównej drodze.

Wystrój lokalu jest bardzo minimalistyczny. Kremowe fotele z dodatkami granatu na ścianach 
doskonale się komponują. Na uwagę zasługuje także lada z ciastami, która także przykuwa wzrok 
i powoduje, że mamy ochotę skusić się najlepiej na wszystko na raz. Menu jest bardzo wiosenne  
i ciężko zdecydować się na jedną rzecz.

Skusiłyśmy się na sałatkę owocową, owoce ze śmietaną oraz ciasto 3Bit. W tym miejscu warto
wspomnieć, że ciasta są w bardzo przystępnej cenie (6zł za kawałek). Owoce były bardzo sma-
czne, choć nieco obeschnięte, bo sałatki są już gotowe do kupienia, gdy się zachodzi. Ciasto 3BIT 
było bardzo papierowe, bez głębszego smaku. Dało się zjeść, ale szału nie było.

www.sisters92.pl/kwadrans-cafe-w-toruniu 

http://sisters92.pl/kwadrans-cafe-w-toruniu


Mistrz i Małgorzata
ul. Szewska 15/17, Toruń

Mistrz i Małgorzata w Toruniu to nowo otwarty lokal, który swe drzwi dla gości otworzył około 
połowy czerwca. Niedługo po otwarciu my także postanowiłyśmy się tam wybrać, by sprawdzić,  
jak został urządzony oraz jakie dania serwowane są gościom restauracji. Menu wraz z cenami 
można sprawdzić także na stronie internetowej.

Bardzo spodobało nam się to, że niezależnie od tego, czy zdecydujemy się zostać gośćmi lokalu, 
czy też nie, zostajemy oprowadzeni przez pana kelnera/barmana po wszystkich pomieszczeniach. Ich 
wystrój robi naprawdę niesamowite wrażenie. Wszystkie są urządzone w nowoczesnym stylu. W przy-
gotowaniu jest jeszcze sześć pokoi hotelowych.

Z racji tego, że menu mogłyśmy przejrzeć już wcześniej, zdecydowałyśmy się na Zupę pomidorową 
(bardzo pikantna!), Sałatkę z orzechami i serem korycińskim oraz Paschę i Ciastko czekoladowe. 
Wszystkie dania okazały się być bardzo smaczne. Ceny mogą wydawać się nieco wygórowane, ale 
smak rekompensuje te stawki.

www.sisters92.pl/mistrz-i-malgorzata-w-toruniu



Muzeum Etnograficzne
ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 1, Toruń

Muzeum Etnograficzne w Toruniu to miejsce, które chciałyśmy odwiedzić chyba od 
dwóch lat i jakoś nigdy się nie udawało. Korzystając z wolnego dnia, postanowiłyśmy się 
tam wybrać. Muzeum znajduje się tuż przy przystanku autobusowym, więc nie ma proble-
mu z dojazdem. Sami możemy zdecydować, które wystawy chcemy obejrzeć oraz czy sko-
rzystamy z darmowego audio przewodnika.

Nieważne, czy będziemy zwiedzać samodzielnie, czy z lektorem, obejście całego obiektu 
trwa, na naszym przykładzie, co najmniej 1,5 h. Do obejścia mamy duży budynek z wystawa-
mi, a następnie na terenie otwartym możemy oglądać chaty i ich umeblowanie, makatki, młyn. 
Miejsc do zwiedzania nie brakuje, a cena biletu, jak za tyle atrakcji, jest naprawdę okazyjna.

www.sisters92.pl/muzeum-etnograficzne-w-toruniu 



Muzeum Uniwersyteckie
pl. Rapackiego, Toruń

Plac Rapackiego odwiedzamy niemalże codziennie, gdy akurat przebywamy w Toruniu. 
To, że znajduje się tam kolejny oddział UMK wiedziałyśmy od dawna, jednak wiadomość, 
że można zwiedzać także Muzeum Uniwersyteckie była dla nas całkowitym zaskoczeniem. 
Gdy tylko nadarzyła się okazja, postanowiłyśmy się tam wybrać. Wstęp do obiektu jest 
bezpłatny.

Wystawy są czasowe. W maju 2016 roku, gdy my byłyśmy w Muzeum, akurat prezento-
wana była wystawa związana z Chrztem Polski. Do obejrzenia były dwie średniej wielkości 
sale i korytarz. Nie można odmówić twórcom braku talentu. Niektóre prace były naprawdę 
zachwycające, ale wszystkie były warte obejrzenia.

www.sisters92.pl/muzeum-uniwersyteckie-w-toruniu



Muzeum Zabawek 
i Bajek

ul. Ducha Świętego 12, Toruń

Muzeum Zabawek i Bajek miałyśmy odwiedzić już w chwili, gdy swoją siedzibę miało 
w okolicach ZOO. Mijał jednak miesiąc za miesiącem, a nam wciąż nie udawało się tam 
trafić. W końcu jednak Muzeum przeniosło się w okolice Bulwaru Filadelfijskiego i wtedy 
postanowiłyśmy, że już nie mamy wyboru i koniecznie musimy tam zajrzeć.

Bilet wstępu to koszt kilku złotych. Do obejrzenia jest jedna średnia sala, jednak w cenę 
biletu wliczone jest ,,oprowadzanie” przez pracownika. Miła Pani opowiada co nieco o pre-
zentowanych zbiorach, a następnie zostawia nas samych w sali, byśmy mogli porobić pamią-
tkowe zdjęcia. Niektóre eksponaty można dotknąć.

www.sisters92.pl/muzeum-zabawek-i-bajek-w-toruniu 

http://sisters92.pl/muzeum-zabawek-i-bajek-w-toruniu


Panorama Torunia 
w dzień i w nocy
wyspa Kępa Bazarowa, Toruń

Panorama Torunia nocą zachwyca nas już co najmniej od dwóch lat, jednak nigdy ja-
koś nie miałyśmy okazji, by samemu podziwiać ją w porze wieczorowej. Za sprawą Alicji, 
która odwiedziła nas w mieście Kopernika, udało nam się zobaczyć ją na żywo. Dopiero 
gdy naprawdę się ściemni i podświetlone zostaną budynki sprawia niesamowite wrażenie!

Aby móc obejrzeć taką nocną panoramę musicie udać się w okolice Dworca PKP Toruń 
Główny. Idąc w stronę mostu od Dworca zauważycie dróżkę z drogowskazem. Okolica może 
wydawać się mało ciekawa, ale raczej w większej grupie osób nic Wam nie grozi. Idzie się 
prosto ok. 5 minut i naszym oczom ukazuje się przepiękny widok.

www.sisters92.pl/panorama-torunia-w-dzien-i-w-nocy



Park Miejski na 
Bydgoskim Przedmieściu

ul. Bydgoska, Toruń

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu to kolejne miejsce, które udało nam się zoba-
czyć razem z Alicją. Gdyby nie jej przyjazd i poszukiwania pamiątkowej ławeczki z pew-
nością byśmy się tam nie wybrały. Około 10 minut pieszo w stronę miasta od parku znaj-
duje się ZOO, które także możecie odwiedzić w wolnej chwili.

Park jest naprawdę duży. Główną atrakcją w nim jest ławeczka, która nie wywarła na nas 
specjalnie wielkiego wrażenia, fontanna, kaskada do robienia pamiątkowych zdjęć i jeziorko, 
w którym można usłyszeć jedynie żaby. Całość jest naprawdę dość ciekawie urządzona, więc 
w wolne niedzielne popołudnie można z powodzeniem miło spędzić tam czas.

www.sisters92.pl/park-miejski-na-bydgoskim-przedmiesciu



Snackarnia 
ul. Przedzamcze 18, Toruń 

Snackarnia to lokal, o którym słyszałyśmy sporo dobrego, nigdy jednak jakoś nie składało się, 
byśmy tam poszły i zachwyciły się oferowanymi daniami. Pewnego dnia po zwiedzeniu zamku 
krzyżackiego trafiłyśmy tam zupełnie przypadkiem. Doszłyśmy do wniosku, że skoro już jesteśmy 
tak blisko grzechem byłoby nie wejść i nie sprawdzić, czym zachwycają się torunianie.

Po przekroczeniu progu zostałyśmy bardzo miło zaskoczone pięknym, minimalistycznym wystrojem. 
Choć lokal jest malutki, jest to zdecydowanie miejsce z duszą. Na ławach poukładane są poduszki, 
a dodatkowo przy ladzie możemy przez szybkę podejrzeć gotowe do kupienia wypiekane tam 
świeże rogaliki.

Z racji tak wielkiego wyboru, skusiłyśmy się na Idealne połączenie – dwa croissanty, dwie kon-
fitury, masło i cappuccino (do wyboru 4 smaki dżemów), Warkocz klonowy (smaczny rogalik 
z orzeszkami), Gorącego Hiszpana(papryka, kukurydza i pomidory, w smaku nieco przypomina 
pizzę) i ciastko czekoladowe (nieco za słodkie). Wszystkie dania są w bardzo okazyjnych cenach.

www.sisters92.pl/snackarnia-w-toruniu 



Zamek krzyżacki 
ul. Przedzamcze 3, Toruń 

Zamek krzyżacki w Toruniu to miejsce, o którym wie chyba każdy Polak. My też zdawałyśmy so-
bie z jego obecności sprawę, jednak nie wiedziałyśmy, że jest dostępny dla zwiedzających. Gdy 
tylko zdałyśmy sobie z tego sprawę, postanowiłyśmy iść sprawdzić, jakie toruński zamek wywrze 
na nas wrażenie.

Bilet wstępu kosztuje kilka złotych. Największą atrakcją dla zwiedzających okazują się być obiekty 
na  świeżym powietrzu – np. taran oraz piwnice. Zanim jednak tam wejdziecie, przygotujcie siebie 
i dzieci, że możecie się przestraszyć, słysząc odgłos spadających kamieni lub wycie zjaw. Naszym 
zdaniem, powinno być to wcześniej zaznaczona na murze lub podczas kupowania biletu.

www.sisters92.pl/zamek-krzyzacki-w-toruniu



Ujazd



Zamek Krzyżtopór
Ujazd 73, Ujazd

Gdy planowałyśmy naszą wycieczkę na Lubelszczyznę, zamku Krzyżtopór w Ujeździe na liście
miejsc wartych uwagi nie było. O jego istnieniu dowiedzieliśmy się od sąsiadów, gdy nocowaliśmy
w Sandomierzu. Z racji tego, że byliśmy już tak blisko, postanowiliśmy się tam wybrać. Oczywiście,
nie żałujemy. 

Tak naprawdę o zamku nie może być mowy. Do zwiedzania turystów przeznaczone są same 
ruiny z podziemiami, które już z daleka wywołują niesamowite wrażenie. Bilet wstępu jest bardzo 
okazyjny, biorąc pod uwagę ogrom zwiedzania i wrażenia wizualne. Przy Zamku znajduje się skle-
pik z pamiątkami.

www.sisters92.pl/zamek-krzyztopor-w-ujezdzie

http://sisters92.pl/zamek-krzyztopor-w-ujezdzie


Wenecja



Muzeum Kolei 
Wąskotorowej

Wenecja

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji ma łączony bilet z Zamkiem, więc dobrze 
wybrać się do obu atrakcji. Bilet kupimy jedynie w Muzeum, więc dobrze wybrać się tam 
w pierwszej kolejności. Za łączony bilet zapłacimy ok. 10 złotych, jednak polecamy wizytę 
w obu miejscach, gdy będziecie w okolicy. Są naprawdę warte zobaczenia.

W Muzeum Kolei Wąskotorowej byłyśmy dobre 20 lat temu, więc z chęcią ponownie tam 
wróciłyśmy. Do obejścia mamy dość duży plac ze starymi pojazdami, można sobie porobić 
pamiątkowe zdjęcia i pooglądać wystawy w niektórych z nich. W środku można także kupić 
pamiątki, które są w całkiem przystępnych cenach.

www.sisters92.pl/muzeum-kolei-waskotorowej-w-wenecji 

http://sisters92.pl/muzeum-kolei-waskotorowej-w-wenecji


Zamek w Wenecji
Wenecja

Zamek w Wenecji ma łączony bilet z Muzeum Kolei Wąskotorowej, które znajduje się ka-
wałek dalej. Najpierw trzeba udać się do drugiej atrakcji, gdyż tylko tam istnieje możli-
wośćzakupu biletu. Za taką przyjemność zapłacimy ok. 10 złotych, jednak uważamy, że są 
warte uwagi.

Turyści odwiedzają Zamek w Wenecji by zobaczyć Diabła Weneckiego, który rzekomo wciąż 
tam przebywa. Faktem jednak pozostaje, że do zwiedzania mamy ruiny zamku, wystawę 
maszyn oblężniczych, a jak się dobrze przyjrzymy to pośród ruin zobaczymy w dole kości. 
Możemy także wejść do klatki i sprawdzić, jak czuli się ludzie więzieni tam za karę.

http://sisters92.pl/zamek-w-wenecji/



Włocławek



Bulwar 
ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Włocławek 

Bulwar we Włocławku to miejsce, które znajduje się dość daleko od Dworca PKP, je-
dnak znając drogę spokojnie można dojść tam na piechotę w kilkadziesiąt minut. Z racji 
tego, że rozciągają się pewnie kilometrami skusiłyśmy się na obejrzenie jednego kawałka 
wraz z mostem. Coś pięknego! Niesamowite widoki.

Nasza część bulwaru z mostem znajduje się tuż obok Muzeum Etnograficznego. Bulwar 
cechuje się sporą ilością ławeczek oraz starannie wykonanym placem zabaw. Można tam 
siedzieć godzinami, choć, szczerze mówiąc, okolica jest mało ciekawa i nie chciałybyśmy 
zapuszczać się tam po zmroku � W ciągu dnia jednak, w większej grupie, z powodzeniem 
można się tam wybrać.

www.sisters92.pl/bulwar-we-wloclawku



Muzeum Diecezjalne 
pl. Mikołaja Kopernika 3, Włocławek 

Muzeum Diecezjalne powstało stosunkowo niedawno, jednak podczas naszej wi-
zyty we Włocławku w maju 2016 roku już można było znaleźć ten zabytek w Wikipedii. 
Nie namyślając się długo, tym bardziej, że miejsc wartych uwagi w tym mieście nie ma 
za wiele, więc postanowiłyśmy zobaczyć także to.

Duży biały budynek, domofon, dźwięk otwieranych drzwi i wchodzimy. Bilet wstępu ko-
sztuje bodajże 4 złote (ulgowy). Z racji tego, że eksponaty nie są w gablotkach towarzyszy 
nam pani, która opowiada o zgromadzonych przedmiotach. Następnie udajemy się do spe-
cjalnie chronionego Skarbca, gdzie są kosztowniejsze przedmioty. Na zwiedzanie trzeba 
przeznaczyć ok. godziny.

www.sisters92.pl/muzeum-diecezjalne-we-wloclawku

http://sisters92.pl/muzeum-diecezjalne-we-wloclawku


Muzeum Etnograficzne 
ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Włocławek

Muzeum Etnograficzne nie było na naszej liście miejsc do odwiedzenia, ale gdy ta-
ksówka zawiozła nas tuż pod ten obiekt szkoda było by nie wejść i nie skorzystać z oka-
zji, by poznać nowe miejsce. Muzeum już z nazwy zapowiadało się bardzo interesująco, 
a jego wnętrze miało to tylko potwierdzić. Jest to jeden z oddziałów muzeum, a bilet 
wstępu kosztuje 5 złotych (ulgowy).

Do zwiedzenia mamy trzy piętra, a w nich cztery duże sale. Wbrew pozorom, zwiedza 
się maksymalnie kilkanaście minut. Ekspozycje dotyczą kultury ludowej Kujaw i Ziemi Dobrzy-
ńskiej, w tym gospodarki podstawowej, rzemiosła, wnętrz, strojów, sztuki. Jak za tę cenę, 
cieszymy się, że udało nam się trafić do tego mniej popularnego na mapie miasta muzeum.

www.sisters92.pl/muzeum-etnograficzne-we-wloclawku



Muzeum Zbiory Sztuki 
ul. Zamcza 10/12, Włocławek 

Muzeum Zbiory sztuki to kolejne miejsce, o którym nie miałyśmy pojęcia, przegląda-
jąc zabytki Włocławka. Dzięki uprzejmości Pani z Muzeum Etnograficznego dowiedziałyś-
my się o tym muzeum oraz zostałyśmy pokierowane, jak tam dojść. Muzeum Zbiory sztuki 
znajduje się tuż obok Starego Rynku.

Muzeum swoim gościom oferuje dwie wystawy stałe, dotyczące twórczości Stanisława 
Zagajewskiego i Wacława Bębnowskiego oraz, gdy my byłyśmy, wystawę czasową z malar-
stwem Stanisława Czajkowskiego. Ekspozycje zajmują trzy sale, jednak wszystkie eksponaty 
ogląda się dość szybko i ze sporym zainteresowaniem. Bilet ulgowy to koszt 5 złotych.

www.sisters92.pl/muzeum-zbiory-sztuki-we-wloclawku 



Zamość



Nocleg
ul. Peowiaków, Zamość

Rzadko kiedy wybieramy się na kilkudniowe wycieczki do jednego miasta, bo wychodzimy 
z założenia, że nocleg przedroży całą podróż. Z tego też powodu staramy się zawsze wyszu-
kiwać dość tanie, ale zarazem eleganckie wnętrza. Nocleg w Zamościu na ul. Peowiaków 
z pewnością do nich należy. Do swojej dyspozycji mieliśmy kawalerkę, która pomieści 3-4 
osoby.

Kawalerka znajduje się dosłownie kilka minut pieszo od rynku. Dodatkowo bardzo szybko 
z niej można dotrzeć do innych atrakcji Zamościa. Do dyspozycji gości są przeznaczone wszystkie
sprzęty, tabletki do zmywarki, ręczniki, mydła… Długo by wymieniać. Pełen luksus w bardzo przy-
stępnej cenie. Bardzo polecamy.

www.sisters92.pl/nocleg-w-zamosciu

http://sisters92.pl/nocleg-w-zamosciu


Podziemna trasa 
turystyczna
ul. Łukasińskiego 2, Zamość

Korzystając z wyjazdu na Lubelszczyznę postanowiłyśmy zwiedzić wszystkie znajdujące się 
w okolicy podziemne trasy turystyczne. Ta zamojska była jedną z nich. W cenę biletu wchodzi 
także wejście na taras widokowy, z którego rozpościera się piękny widok na część miasta. 
Dodatkowo są tam też rożne eksponaty do obejrzenia.

Podziemna trasa turystyczna w Zamościu ze wszystkich zwiedzonych spodobała nam się naj-
mniej. Już pod ziemią nie ma prawie żadnych eksponatów, więc jakąś część czasu przeznaczo-
nego na zwiedzanie zajmuje opowieść ,,na powierzchni”. Wbrew pozorom, pod ziemią nie jest 
aż tak zimno, jak można by się tego spodziewać.

www.sisters92.pl/podziemna-trasa-turystyczna-w-zamosciu



Rotunda
ul. Droga Męczenników Rotundy, Zamość

Rotunda w Zamościu to miejsce niemalże obowiązkowe zarówno dla mieszkańców miasta 
i okolic, jak i dla turystów. Rotunda w Zamościu upamiętnia osoby, które zginęły. Wstęp jest 
bezpłatny. Do obejścia mamy krąg, tytułową rotundę. Przed znajduje się także cmentarz. 
Choć nie jest to przyjemne miejsce, warto oddać hołd poległym.

Rotunda znajduje się całkiem niedaleko rynku, nie będziecie mieć więc wymówki, że to za da-
leko. Miejsce nie nastraja optymistycznie, szczerze mówiąc, jest wręcz przerażające. Wyczuwa 
się atmosferę smutku, która ciągle tam panuje. Nie bądźmy jednak obojętni wobec poległych, 
którym należy się pamięć.

www.sisters92.pl/rotunda-w-zamosciu

http://sisters92.pl/rotunda-w-zamosciu


Szachy Świata
ul. Odrodzenia 9,  Zamość

O wystawie Szachy Świata dowiedziałyśmy się z ulotki, którą widziałyśmy przed ZOO. 
Z racji tego, że znajdowała się ona dość blisko centrum postanowiłyśmy się tam wybrać dru-
giego dnia pobytu w Zamościu. Dość łatwo tam trafić, jednak z rynku mamy do przejścia oko-
ło 20 minut piezo w jedną stronę.

Szachy Świata to dorobek kilkudziesięciu lat. Na wystawie znajduje się naprawdę sporo eks-
ponatów. Urządzane są zawody, np. dla dzieci. Całość robi naprawdę spore wrażenie na tury-
stach. Jako pamiątkę z tego miejsca można sobie kupić pocztówkę lub magnesy w całkiem przy-
stępnych cenach.

www.sisters92.pl/szachy-swiata-w-zamosciu



ZOO
ul. Szczebrzeska 12, Zamość

Ogrody Zoologiczne to jedne z ciekawszych atrakcji, które lubimy odwiedzać w każdym 
odwiedzanym przez nas mieście. Gdy wyczytałyśmy w Internecie, że na Lubelszczyźnie jedy-
nym ogrodem znajdującym się w okolicy jest ten w Zamościu wiedziałyśmy, że koniecznie bę-
dziemy chciały się tam wybrać. Tak też się stało.

Czas zwiedzania zależy od tego, jak dokładnie chcecie wszystko obejrzeć. My obeszłyśmy nie-
mal wszystko w niecałą godzinę z racji tego, że czekały na nas inne atrakcje. Zwierzęta są spo-
kojne, zadbane, bardzo przyjemnie się je ogląda. Bilet wstępu to koszt kilku złotych, więc 
naprawdę warto się tam wybrać.

www.sisters92.pl/zoo-w-zamosciu



Dziękujemy 
za uwagę!
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