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Fågelliv
Storkar,
tranor,
havsörnar

Mennoniterna
Kyrkor,
gårdar,
kyrkogårdar

Slussar

Slott

Broar

Biala Gora,
Przegalina

Kwidzyn,
Gniew

Järnvägsbroar
i Tczew

Färjor
Bilfärjor i
Gniew och
Opalenie

Dag 1
Före lunch
Från Gdansk (0 km) kan man åka en
cykelväg längs den pittoreska floden
Motlawa till byn Krepiec (7 km) och
därifrån mot Wislina (11,2 km). I Wislina
får man se 1700-talets klockstapel byggd
av holländska kolonister. Man fortsätter
längs floden till Wroblewo (15,9 km) där
det finn en korsvirkeskyrka från 1500
talet. I Trutnowy (20,1 km) kan man se
en tegelkyrka från 1300 talet och ett så
kallade arkadhus från 1700 talet. Sådana
hus är karakteristika för området vid
Wislas myningsarmar.
I Miłocin (24,4 km) får man besöka
1700-talets arkadhus. I Cedry Wielkie
(28,2 km) får man se en gotisk, tegel och
1300-talets Skyddsänglarnas kyrka.
Efter lunch
Vidare mot Tczew: vi passerar Leszkowy
(32,9 km), Steblewo (43,3 km), Krzywe
Koło (47,5 km) och Koźliny (51,1 km) och
i samtilga byar får man se arkadhus och
1300-tegel kyrkor. I Tczew (59,1 km)
övernattning på hotell

Dag 2
Före lunch
Från Tczew (0 km) tar man gamla broar
från 1800-talet över floden Wisla. Man
kan åka längs Wislavallar eller småla
landsvägar kantade med lindar mot Biała
Góra (27,1 km). Där kan man se en sluss
från 1800 talet byggd vid en plats där
floden Nogat avgrenas från Wisla.
Man når Kwidzyn efter 51,8 km från
Tczew
Efter lunch
I Kwidzyn kan man se medeltida S:t
Johannes Evangelistens domkyrka från
1200-talet och Tyska Ordens slott med
Europas längsta tegelarkader mellan
borgen och sanitära tornet kallat
dansker. Man håller på att återbygga
Gamla Stan efter andra världskrigets
förstörningar.

Dag 3
Före lunch
Man lämnar Kwidzyn (0 km) och åker
mot väster till Korzeniewo där man tar
färja över mot Gniew (18,5 km).
I staden avslutas turen. Besök slottet i
Gniew. Platsen är känd för en stor grupp
entusiaster som rekonstruerade Gustav
II Adolfs gula infanteriregemente. Varje
år under festivalen Vivat Vasa! spelar
man scener från slaget vid Mewe (så
kallades gniew förr) 1626 mellan Sverige
och Polen.
Ta en promenad på Gamla Stan. Se
statyn av nallebjörnen Macius - stadens
hjälte.
Efter lunch
Man kan fortsätta mot Tczew eller
Morzeszczyn (därifrån med tåg till
Gdansk)

