Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto
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Godz. 11:00
Podczas spaceru z przewodnikiem, odkryj his
toryczną starówkę z jej charakterystycznymi
gotyckimi kościołami i hanzeatyckimi kamieniczkami. Bilety są dostępne w informacji turystycznej.
Czas trwania: 1,5 h

NA NIEPOGODĘ

Kryty basen w Greifswaldzie
ma w swojej ofercie liczne atrakcje zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz długiej na
40 metrów zjeżdżalni na naszych gości czekają
basen dla dzieci, basen sportowy, głęboki basen
do skoków a także wodne place zabaw i baseny
rekreacyjne. (Ogłoszenie)

Godz. 12:30

Godz. 16:00

Wejdź na pokład MS Stubnitz i wyrusz w rejs po
rzece Ryck – od historycznego portu do urokliwej
wioski rybackiej w Wieck. Bilety są dostępne
bezpośrednio na pokładzie.
Czas trwania: 0,5 h

Poznaj dzieje jednego z najbardziej znanych
dawnych mieszkańców miasta i odwiedź Cas
par-David-Friedrich-Centrum (czynne do godz.
17:00) a następnie Muzeum Pomorza. Bilet łączony, upoważnia do wstępu do obu instytucji.
Odwiedzając Greifswald z dziećmi możesz też
wybrać się do niewielkiego, ale stworzonego z
myślą o potrzebach jego mieszkańców, ogrodu
zoologicznego.
Czas trwania: 2 h

Godz. 13:00
Zobacz ręczne podnoszenie przęseł historycznego drewnianego mostu zwodzonego i policz
mijające go żaglówki. Na obiad możesz zawitać
do jednej z restauracji rybnych w Wieck i spróbować świeżego dorsza, śledzia czy belony.
Czas trwania: 1 h

Godz. 14:00
Możesz wybrać się na spacer po portowej promenadzie i cieszyć się wspaniałym widokiem na
Zatokę Greifswaldzką. Następnie zajrzyj do ruin
Klasztoru Eldena. Dawny klasztor cystersów stał
się sławny na całym świecie dzięki obrazom
Caspara Davida Friedricha.
Czas trwania: 1,5 h

Godz. 15:30
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WSKAZÓWKA

Wypożycz rower „UsedomRad“ w Wieck i wybierz
się na przejażdżkę po dawnym szlaku transportowym z powrotem na starówkę (5 km). Ścieżka
przebiega bezpośrednio wzdłuż rzeki, a mijając
drzewa owocowe możesz obserwować przepływające historyczne statki oraz jachty. Możesz
również skorzystać z autobusu linii nr 2 albo
popłynąć statkiem MS Stubnitz.
Czas trwania: 0,5 h

Godz. 18:00
Wieczór możesz spędzić w jednej z licznych
restauracji i knajpek na starym mieście albo w
historycznym porcie. Niektóre z historycznych
statków zostały przekształcone w restauracje i
zapraszają na wino i ryby.

Godz. 19:30
Teatr Vorpommern przez cały rok realizuje własne
spektakle teatralne, baletowe, operowe czy musicalowe, a także koncerty symfoniczne Orkiestry
Filharmonicznej Vorpommern.
» kulturkalender.greifswald.de
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wycieczki po mieście • pamiątki • bilety

Ogród zoologiczny w Greifswaldzie
- Przygoda
dla zmysłów!

OGŁOSZENIE
W przypadku
niesprzyjającej pogody
warto zajrzeć do kawiarni
lub do szkółki zoologicznej,
oferujących atrakcyjny
program w ramach
regularnie odbywających
się u nas festynów. Wizytę
w zoo najlepiej zakończyć
smaczną przekąską lub
pyszną kawą na tarasie
kawiarni, ulokowanym
pośród rozłożystych drzew.
Nasze zoo warto odwiedzić o każdej porze roku. Tu czekają na Państwa
starannie zadbane zagrody i wybiegi, które swą otwartością zachęcają do
przeniknięcia w fascynujący świat zwierząt. W każdym zakątku ogrodu znajdą
Państwo ciekawe i warte poznania zwierzęta, m.in. surykatki, tamaryny
białoczube, ostronosy, szopy pracze, jeżozwierze, psy dingo czy nutrie. Na
spotkania wyjątkowo „bliskiego stopnia“ można liczyć na wybiegach
otwartych dla zwiedzających - zwiedzających – tu mogą Państwo
przespacerować się wśród kangurów, bocianów, kóz karłowatych lub też
małpek kapucynek. Teren naszego ogrodu to idealne miejsce na przyjemnie
relaksujący spacer, prowadzący brzegiem łabędziego stawu. Na trasie
zwiedzania czekają na Państwa liczne gry i zabawy, służące uaktywnianiu
zmysłów, m.in. „wir wodny“, symulator głosów ptaków czy obszerny wodny
plac zabaw. Nie zabraknie u nas przytulnych zakątków na odpoczynek, np.
wśród gałęzi wierzby płaczącej.
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