Millainen on
seuraava seikkailusi?

30 ideaa

GDANSKIIN

Tällä lomalla
Tällä lomalla haluan..

Elämys, joka on koettava..

Ruoka, jota haluan maistaa..

Olen kiitollinen, että..

Palaan lomalta kotiin...

30 IDEAA

Gdansk

1 | Vieraile St. Maryn kirkossa. Upea kirkko sijaitsee
keskellä kaupunkia ja on yksi maailman suurimmista
tiilirakenteisista kirkoista. Älä unohda kiivetä kirkon
torniin, josta avautuu upeat näkymät kaupungin ylle.

2 | Kulje pitkin ”Pyhän Marian -katua” (Ulica
Mariacka). Katu kulkee Marian kirkolta St. Mary
-portille, joka on yksi kaupungin ikonisimmista
nähtävyyksistä. Katu tunnetaan myös
”meripihkakatuna”, sillä sen varrella on useita
meripihkamyymälöitä
3| Pala historiaa, vieraile Toisen
maailmansodan museossa. Vuonna 2017 avattu
museo esittelee toisen maailmansodan jättämiä
jälkiä Puolaan. Hyvin ja mielenkiintoisesti
rakennettu näyttely esittelee monipuolisesti
käytyä sotaa.
4 | Neptunuksen suihkulähde, kaunis
suihkulähde sijaitsee Gdanskin yhden
suosituimman kävelykadun (Długi Targ)
varrella.
Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi
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5| Tutustu paikalliseen historiaan ja kulttuuriin
kansallismuseossa.

6 | Ihaile Długi Targin värikkäitä hansataloja ja nauti
kaupungin tunnelmasta paikallisten ja vierailijoiden
suosimalla kävelykadulla. Katu sijaitsee kaupungin
keskustassa Ulica Długan ja Vihreän portin välissä
(Green gate). Neptunuksen suihkulähde löytyy myös
tämän kadun varrelta.
7 | Hämmästele Kultaisen talon (Golden house)
upeita veistoksia ja ornamentteja. Tämä 1600-luvulla
rakennettu talo on yksi Gdanskin kauneimpia.
Kultainen talo sijaitsee Długi Targin varrella.
8 | Wau, mitä näkymät avautuvat Gdankin
kaupungintalon näköalatasanteelta. 1500-luvulla
suunnitellun rakennuksen upein yksityiskohta on se
kellotorni, unohtamatta kuitenkaan sisätilojen
koristeellisia kattoja, marmorilattioita, freskoja sekä
patsaita.
9 | Nauti rauhallisesta kävelystä Motlawa-joen
rannalla, ihastellen kauniita rakennuksia.
Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi
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10 | Gdanskin keskiaikainen nostokurki on yksi
kaupungin ikonisimmista nähtävyyksistä. 1300-luvulla
rakennettu nosturi sijaitsee Motlawa-joen rannalla ja
on palvellut kaupunkia aina 1800-luvulle asti. Ulkoa
nähtävän osan lisäksi rakennuksessa sijaitsee myös
museo.
11 | Pala sotahistoriaa. Westerplatte – tästä paikasta
katsotaan toisen maailmansodan alkaneen.
Westerplatten muistomerkki sijaitsee Itämeressä,
Puolan rannikolla noin 10km Gdanskin keskustasta.
12 | Rannat. Puola ja Gdansk eivät ensimmäisenä tuo
mieleen rantalomaa, mutta monen yllätykseksi
täältä löytyy upeita hiekkarantoja. Parhaat rannat
mm. Plaza Jelitkowo, Stogi Beach, Brzezno Beach ja
Sobieszewo Beach.
13 | Porttien kaupunki. Gdanskissa on monta porttia
ja kauneimmaksi niistä on nimetty ”Kultainen portti” (
Złota Brama). Kultainen portti sijaitsee osoitteessa
Długa 1.

Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi
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14 | Oliwan katedraalin mahtavat urut. Oliwan
kaupunginosassa (noin 10km Gdanskin keskustasta)
näet yhdet Euroopan suurimmista uruista ja voit jopa
kuulla kuinka ne soivat.
15 | Näin murtui rautaesirippu, vieraile Euroopan
solidaarisuuskeskuksessa. Vuonna 2014 avatussa
keskuksessa pääset tutustumaan miten solidaarisuus
liike sai alkunsa Gdanskin telakalta ja miten se johti
Rautaesiripun murtumiseen Itä-Euroopan maissa.
16 | Tiedätkö miten meripihka syntyy? Ota siitä
selvää Gdanskin meripihkamuseossa
17 | Vietä hetki vesillä, nauti kauniista päivästä
Motlawa-joen risteilyllä. Gdanskin maisemat
näyttävät erilaiselta jokilaivan leppoisassa kyydissä.
Erityisesti lapsiperheiden suosiossa on risteilyt
”merirosvolaivoilla”.
18 | Palatsitunnelmaa Oliwassa, vieraile
rokokootyylisessä Abbot’s Palacessa. Vierailun
palatsissa voit helposti yhdistää Oliwan katedraali
vierailuun, sillä nämä kohteet sijaitsevat lähellä
toisiaan.
Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi
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19 | Kiinnostaako teollisuuden kehitys Gdanskissa?
Oiva tapa tutustua kaupungin teolliseen kehitykseen
on vieraille ”Wielki Mill” -museossa, joka jos
rakennuksena on suloinen nähtävyys.
20 | Nauti kulttuurista, teatterista ja konserteista.
Gdanskissa voit viettää monipuolista kulttuurilomaa.
Erilaisia näytöksiä järjestetään esim. Opera
Baltyckassa sekä Ergo-areenalla.
21| Bongaa katutaidetta Zaspan kaupunginosassa.
Galeria Baltyckan vieressä sijaitsee Zaspan
kaupunginosa, joka on tunnettu katutaiteestaan.
Vietä iltapäivä bongaillen upeaa taidetta, kartta
katutaidebongareille löytyy täältä
https://muralegdanskzaspa.pl/map/
22 | Shoppaile – Gdanskissa voi päivän jos toisenkin
viettää shoppaillen. Paikallisten putiikkien lisäksi
kaupungin keskusta löytyy suuria ostoskeskuksia
mm. Galeria Baltycka, Madison, Forum Gdansk.

Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi
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23 | Syö perunaa.. Puola rakastaa perunoitaan ja
kaupungin parhaat potut löytyvät ravintolasta Bar
Pod Rybä. Käy maistamassa!

24 | Nauti luonnosta Tricity Landscape Parkissa. Jos
vietät Gdanskissa useamman päivän ja kaipaat jo
luonnon rauhaa, piipahda päiväkävelylle Tricity
Parkkiin.
25 | Tuoretta ruokaa ja markkinatunnelmaa, vieraile
Gdankin kauppahallissa. Markkinatunnelman lisäksi
mielenkiintoista tässä hallissa on se, että remontin
yhteydessä havaittiin, että kauppahallin alla on yksi
kaupungin vanhimmista kirkoista (1200-luvulta)
26 | Tee päiväretkiä Gdanskista. Lyhyen matkan
päässä Gdanskista sijaitsee monia upeita kohteita
mm. Malborkin keskiaikainen linna, Sopotin
ihastuttava merenrantakaupunki.
27 | Merenpuolustusta Vistulamouthin linnoituksella.
Linnoitus sijaitsee noin 10km Gdanskin keskustasta ja
yksi yksi Europpan tärkeimmistä ja
kiinnostavimmista puolustuskohteista.
Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi
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28 | Bongaa lintuja ja nauti luonnosta Sobieszewon
saarella, saarelle pääsee maanteitse joten omaa
venettä ei tarvita 😊. Saarella sinua odottaa
ainutlaatuinen luonto pehmeine hiekkarantoineen ja
yli 300 lintulajia.
29 | Upea näkymät yli kaupungin. Kiipeä Pacholek kukkulalle, joka kohoaa 100m merenpinnan
yläpuolelle ja ihastele Gdanskin silhuettia. Täältä
nappaat taatusti hyvät kuvat Instagramiin.
30 | Seikkaile ristiin rastiin ihanassa vanhassa
kaupungissa. Gdanskin sydän on sen ihastuttava
vanhakaupunki. Hansatalot, ravintolat, museot ja
idylliset kahvilat tarjoavat ihmeteltävää useaksikin
päiväksi.

Tuomme maailman kotiisi | Virtuaalimatka.fi

LOMASUUNNITELMANI
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Matkaohjelma
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Muistiinpanot:

MATKAPÄIVÄKIRJA

Päivä:
M T K T P L S

Matkapäiväni oli tänään...

”Maailma on kuin kirja ja he, jotka eivät matkusta, lukevat vain yhden sivun.” –

Onhan kaikki pakattu?
VAATTEET

TÄRKEÄT ASIAKIRJAT

Paitoja

Passi / henkilökortti

Housut

Rokotetodistus (Covid)

Alusvaatteet

Matkasuunnitelma

Sukat

Lentoliput

Shortsit / hameet

Hotellivaraus

Farkut

Matkavakuutus

Bileasu/juhlamekko

Tärkeät puhelinnumerot

Pitkähihainen paita
Uima-asu / bikinit
Treenivaatteet
Sandaalit
Hyvät kengät kävelyyn
Vaatteet sään mukaan
Hattu / lippis
Kevyt takki
Aurinkolasit

ÄLÄ UNOHDA MYÖS NÄITÄ
Puhelin ja laturi
Kannettava tietokone
Kuulokkeet
Vesipullo
Lompakko
Raha / pankkikortit
Korvatulpat / unimaski

HYGIENIATUOTTEET
Shampoo
Hoitoaine
Hammasharja
Hammastahna
Hiuslakka yms
Harja/kampa/hiuslenkit
Silmälasit / piilolinssit
Höylä
Deodorantti
Aurinkorasva
Kasvorasva / vartalovoide
Ihonpuhdistustuotteet
...
...

Mitä mukaan matkalle?
Tärkeät asiakirjat

Vaatteet

Tärkeät tavarat

Kauneudenhoito

