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Gdynia
Från Stena Lines färjeläget åker man
mot Centrum längs Janka
Wisniewskiegogatan, dvs. man passerar
bilutfarten och sedan svänger till vänster
och åker mot trafikljus, där vänster igen.
Man åker till Centrum och passerar
Centralen (Gdynia Glowna) och sedan
fortsätter råkt fram, dvs. till vänster fån
Centralen och når en triangelformad
vägkorsninng med 10 Lutego gatan –
sväng till vänster. Åker längs 10
Lutegogatan kantade av modernistiska
och art decó hus från 1920 och 30-talet.
Åk rakt fram mot havet. Sedan får man
åka i mitten av Södra Piren (Molo
Poludniowe) som är en repersentativ del
av hamnen i Gdynia. Där får man se två
museifartyg och Havsakvariet
(Akwarium Gdynskie). Åk till slutet av
piren och vänd tillbaka. Man kör vidare
längs stranden söderut. För att ta sig
mot stranden från Södra Piren är det
bäst att åka mot Teatr Muzyczny
(Musikaliska Teatern) till vänster från
utfarten från piren och sedan vid teatern
till vänster mot stranden. Sedan längs
havsstand till en stor parkeringsplats vid
restaurang Baracuda.

Gdynia – fort.
Sväng höger uppför backe och åk längs
al. Pilsudskiegogatan till en stor staty
med kors. Bakom satyn sväng vänster i
Swietojanskagatan (gatan med
trådbusstrafik) och sedan forstsätt längs
al. Zwyciestwagatan. Innan man kör inn i
en skog ser man stall till vänster – åk
gata med kullerstenar till vänster mot
stallet. Vid stallet sväng höger i en
grusväg uppför backe genom skogen. Åk
upp och sedan ner över en träbro och
upp till stigens slut och sedan vänster.
Man åker förbi gamla grindar och når
trappor som leder mot stranden. Man
måste leda cyklar ner och sedan till
höger. Där börjar Sopots fina cykelväg
längs stranden mot piren. Når man
Sopots pir måste man stiga av cykeln
och ldea den förbi piren till motsatta
utgången där cykelvägen fortsätter.

5

6

Gamla
Gdansk
Kyrkor,
köpmänshus,
gränder

Miljonprogrammet
Färgglada
fasader

Gdansk
Åk längs stranden (samma markerad
cykelväg som fortsätter på
sanddynernas inlandssida från Sopot)
förbi piren i stadsdelen Brzezno.
Cykelvägen tar slut efter man passerar
en järnvägsbro. Efter nedlagda
pendeltågshållplatsen sväng till höger
mot Nynäshamnsfärjan. Till vänster från
färjeterminalen står en fyr och därifrån
får man se Westerplatte (pltasen där
andra världskriget började) på floden
Wislas andra sida. Åk tillbaka mot gatan
med spårvagnar – sväng väsnster och
följ spårvagnarnas spår (spåren går sen
höger och vänster mot trafikljus). Vid
trafikljusen höger längs Marynarki
Polskiejgatan mot EMs arena (som är på
högre sidan – åk gärna runt den och
tillbaka mot gatan med spårvagnar).
Sväng höger.

Gdansk – fort.

Åk längs Marynarki Polskiejgatan – helst vänstersida. Man åker över järnvägsbro och efter Lidl till vänster mot buss och
spårvagnsVändslinga. Åk till höger längs Okraggatan till gatansslut (gatan är kantad med nedslitan arbetarnasbostäder
från 1930-tralet) och sedan höger igen måt spårvägen. Sväng vänster och åk mellan spåren och gatans vänstersida mot
Varvet.
Bakom Varvet kör man redan inn i stadens Centrum. (Vänster från Monumentet i Lagiewnikigatan).
Vill man lämna Gdansks centrum – från Långa Torget och Neptunusfontänen åk Dlugagatan mot Gyllene Porten
(utfaten mot Dlugagatan är där stadshuset står med höga torn). Åk till gatans slut bakom Gyllene Porten, Gamla
Fängelsehuset och Höglandsporten. Vid gatan med spårvagnar sväng höger och åk råkt fram (följ vägskyltar Gdynia).
Man kommer mot Centralen (Gdansk Glowny) därifrån får man åka pendeltåg (SKM) till Gdynia. En väg kostar 5,40
zloty (cyklar gratis – de transporteras i en avdelning skyltad Rowery eller Dla podroznych z wiekszym bagazem
recznym som finns i varje tåg). Biljetter får man lösa i automater (instruktioner finns på engelska).
Vill man åka cyklar vidare – åk rakt fram och till vänster vid en grön skyskrappa upp på en bro. Åk cykelväg mellan al.
Zwyciestwagatan och parken – förbi Opera och Tyska Konsulatet. Nästa trafikljus bakom Tyska Konsulatet – sväng
höger i Miszewskiegogatan och åk under järnvägsbron mot rodellen. Där till vänster längs gatan med spårvagnar till
nästa trafikljus. Sväng vänster i Wybickiegotorget med en parksoffa där Oskar Matzerath sitter.
Åk till torgets slut och sen till höger (Pestalozziegogatan) och sedan vänster – Kosciuszkigatan och höger –
Kilinskiegogatan. Åk rakt fram in i Mijonprogrammets bostadshusområde Zaspa där stora vägkanter är målade av
konstnerär. Når man en bred gata i mitten av området (al. Jana Pawla II gatan) åk vänster mot en bro och upp på bro.
Kör av bron och vid vägkorsningen med trafikljus sväng höger (al. Grunwaldzka gatan) åk längs vägen och följ skytarna
Gynia och Karlskrona.
Trevlig resa!

