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Godz. 11:00
Podczas spaceru z przewodnikiem odkryj history-
czną starówkę* z jej charakterystycznymi goty-
ckimi kościołami i hanzeatyckimi kamie niczka-
mi. Bilety są dostępne w informacji turystycznej.

  Czas trwania: 1,5 h

Godz. 12:30 
Wejdź na pokład MS Stubnitz lub MS Breege* i 
wyrusz w rejs po rzeczce Ryck – z muzealnego 
portu do idyllicznej wioski rybackiej Wieck. Bilety 
są dostępne na pokładzie lub na stronie interne-
towej: vsg-reederei.de

  Czas trwania: 0,5 – 2 h 

Godz. 13:00
Zobacz ręczne podnoszenie przęseł historycz  -
nego drewnianego mostu zwodzonego i policz 
mijające go żaglówki. Na obiad możesz zawitać 
do jednej z restauracji rybnych w Wieck i spró-
bować świeżego dorsza, śledzia czy belony.

  Czas trwania: 1 h

Godz. 14:00
Możesz wybrać się na spacer po portowej prome-
nadzie 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
Wypożycz rower UsedomRad / StadtRad Greifs-
wald* w Wieck i wybierz się na przejażdżkę po 
dawnym szlaku transportowym z po wrotem 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 lub 
MS Breege*.   Czas trwania: 0,5 h
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Kryty basen w Greifswaldzie
ma w swojej ofercie liczne atrakcje zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz zjeżdżalni o 
długości 40 metrów na naszych gości czekają 
basen dla dzieci, basen sportowy, głęboki basen 
do skoków, a także wodne place zabaw i baseny 
rekreacyjne. (Reklama)

Godz. 16:00 
Poznaj dawnego mieszkańca miasta, jednego 
z najwybitniejszych malarzy okresu romantyz-
mu, i odwiedź Caspar-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 wybrać się do pięknie położo-
nego, niewielkiego ogrodu zoologicznego.

  Czas trwania: 2 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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* Od kwietnia do października proponujemy oprowadzanie po 
   starym mieście, rejsy statkiem i wypożyczanie rowerów. 
   Poza sezonem oferty te są dostępne na specjalne zapytanie.



w XX wieku
Nowa wystawa stała 

w Muzeum Pomorza 

już otwarta!

Pomorze 

www.pommersches-landesmuseum.de
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