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Rzucewo

Jurata

Hel

eller varför är det inte nog
med stranden i Sopot?

Slott vid
stranden

Art-decό vid
stranden

Kriget på
stranden

Dag 1
Före lunch
Från Gdynia (0 km) res riksvägen nr 6
(E28) mot Szczecin till Reda (15 km) därifrån länsvägen nr 216 mot
Wladyslawowo. Efter byn Slawutowko
till höger mot Rzucewo (32 km).
I Rzucewo kan man promenera längs
stranden och fika i Jan III Sobieskis slott.
Därifrån åker man mot Puck tillbaka till
länsvägen nr 216 och därefter mot
Wladyslawowo. I Puck får man stanna
för en promenad på Gamla Stan
(medeltidskyrka) och på träpiren med en
utsikt över Helhalvön.
I Wladyslawowo når man Helhalvön. Åk
längs näset mot Hel. Lunch får man äta i
en av byar på halvön: Chalupy, Kuznica,
Jastarnia eller Jurata.
Efter lunch
Besök Jurata som är en badkurort från
1930-talet med hus i art-decό still.
Promenera mellan Puckbukten och
öppna havet. Besök Hel med
sälstationen, Fiskerimuseet, fyren från
1942, Kustförsvarmuseet och gamla
militära anlägningar på stranden

4
Jastrzebia
Gora
Trappor ner
mot
starnden

Dag 2
Före lunch
Åk tillbaka till Wladyslawowo och
därefter till Jastrzebia Gora (42 km från
Hel).
I Jastrzebia Gora kan man se höga
Östersjönskusten.
Därefter länsvägen nr 215 mot Krokowa
och fortsätt länsvägen nr 213 mot
Slupsk. I Krokowa får man se slott av
familjen von Krockow och i Zarnowiec
en kloster från 1300-talet.
Fortsätt till Wicko och där till höger mot
Leba (länsvägen nr 214)
Efter lunch
Ta en promenad längs Lebas
paradgatan: Kosciuszki, mot
fiskehamnen, stranden och hotell
Neptun.
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Leba

Ustka

Vandrande
sand

Sjöjungfrun
på stranden

Dag 3
Före lunch
Åk till Rabka (ca. 2 km från Leba). Där
måste man lämna bilen på
perkeringsplats och fär att ta sig vidare
mot vandrande dyner (4 km) kan man
hyra en elbil eller cykel. Efter 2 km kan
man stanna vid V2 avfyrningsrampen
från andra världskriget. Efter vidare 2
km når man Lacka Gora som är högsta
av vandrande dyner (42 m).
För lunch måste man återvända till Leba.
Efter lunch
Åk länsvägen nr 214 (mot Lebork) till
Wicko (12 km). Därefter länsvägen nr
213 mot Slupsk till Lubuczewo. Därefter
till höger mot Rowy och Ustka.
Ta en promenad i Ustka mot stranden
och statyn av sjöjungfrun.

