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Cestovní ruch v Polsku 



• Toto město je situováno v blízkosti několika 
rozsáhlých vodních ploch. Z východní strany je město 
téměř zcela obklopeno jezerem Dabie a samotné leží 
na deltě řeky ...... a několika jejích přítocích. Město 
leží u hranice, nedaleko sousedního hlavního města. 
Město je označováno jako zelené město – platí to jak 
pro město, tak pro jeho okolí. Najdeme zde několik 
velmi zajímavých oblastí, z nichž stojí za zmínku 
především tři rozsáhlé lesní plochy: Bukový les 
(Puszcza Bukowa) se Smaragdovým jezerem, 
Wkrzanský les a Goleniowský les.  

Doplň město 



• Štětín má cca 406 tisíc obyvatel a řadí se tak k největším městům 

Polska. Jedná se o největší město v SZ části země a hl. město 
vojvodství. Jeho poloha v SZ cípu polského území a silné kulturní a 
ekonomické vazby se sousedním Německem z něj činí významné 
obchodní a tranzitní centrum. Vedle toho, že je Štětín tradiční 
křižovatkou mnoha evropských cest, je zároveň významným přístavem 
a také důležitou loděnicí.  

• Mezi návštěvníky převažují ti, kdo cestují za obchodem, jistě si však 
zaslouží i pozornost turistů. Největší atrakce města představuje 
několik úchvatných historických památek, množství parků a 
nespočetné množství barů a hospod. Jeho architektura je často 
srovnávána s Paříží, protože středem města je náměstí ve tvaru 
hvězdy, z něhož vycházejí široké bulváry.  

• Kromě lesnatých ploch, obklopujících město, najdeme v okolí i další 
zajímavá místa – přímořská letoviska Miedzyzdroje a Rewal, malebný 
ostrov Wolin a město Svinoústí s trajekty do Švédska a Dánska. 



Miedzyzdroje 

• poloostrov Volyň, Baltské moře  
• lázeňská destinace 
• filmový festival 
• promenáda, 200m dlouhé molo 



Rewal 



Bělověžský prales 

• seznam UNESCO 
• Polsko, Bělorusko 
• 96% les 
• fauna, flóra (zubři) 

Zubr evropský 



WOLYNSKÝ NÁRODNÍ PARK 



KONTROLNÍ OTÁZKY 

1) Jak se nazývají přímořská letoviska v blízkosti Štětína? 

2)  Která polská přírodní památka je zapsána na seznam 

UNESCO? 



Děkuji za 

pozornost, dnešní 

hodina je u konce 
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