
Gdańsk dla dzieci – 25 atrakcji nie tylko na weekend! (ciąg dalszy) 09.06.2020 r.

ą ęść ńPoznajcie drug  cz  polecanych atrakcji turystycznych w Gda sku. Tym razem

żzapraszamy Was nie tylko na najlepsze place zabaw, ale równie  na tematyczne

i aktywne zwiedzanie miasta.  

ęSpichlerz Bł kitny Baranek  - prowadzone przez Centrum Edukacji Archeologicznej     

w sposób niezwykły przybliża odkrycia archeologiczne. Tu dowiecie się jak żyli dawni 
gdańszczanie, przejdziecie się średniowieczną uliczką hanzeatycką poznając jej warsztaty
i kramy, a także jej hałasy i zapachy. Dzięki wykopaliskom wyeksponowane zostały zabytki
obrazujące potęgę handlową Gdańska. W dawnym spichlerzu odbywają się również lekcje
i warsztaty edukacyjne, to raj dla "małych archeologów".

ŚMuzeum II Wojny wiatowej  - jest placówką niezwykłą pod każdym względem. 

Budynek będący jego siedzibą ma wyjątkową, rozpoznawalną z daleka bryłę, wystawa 



należy do największych na świecie i wykorzystuje najnowsze technologie, a od czasu 
otwarcia odwiedziło ją już około pół miliona osób. Pamięć  o tamtych wydarzeniach jest 
tu przekazywana nowym pokoleniom w sposób bardzo atrakcyjny. Przygotowano nawet 
specjalną wystawę dla dzieci. 

S.S. Sołdek - to pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce. Po 1478 rejsach 
morskich dziś pełni funkcję muzeum. Zwiedzając statek zacumowany naprzeciwko 
gdańskiego Żurawia dowiecie się w jakich warunkach pracowali marynarze, jak wyglądała 
komunikacja i maszynownia w połowie ubiegłego wieku.

Muzeum Bursztynu – wizyta w mieście, które jest światową stolicą bursztynu zobowiązuje.
To tu poznacie historię powstania bursztynu i znajdziecie bezcenny zbiór naturalnych form 
bursztynu, w tym ogromnych brył, inkluzji zwierzęcych i roślinnych. To raj dla młodych 



odkrywców! Na zdjęciu Jaszczurka Gierłowska sprzed 40 milionów lat.

ńGda skie fontanny – zaczynając od Fontanny Neptuna, która jest jednym                       z 

najważniejszych symboli Gdańska. W ciepłe dni warto podejść do ulubionej przez dzieci 
fontanny 4 kwartałów. To tu znajdziecie ochłodzenie w strumieniach efektownie 
podświetlanej wody. Po zmierzchu polecamy spacer po Placu im. Jana Heweliusza, tam 
znajdziecie efektownie podświetlaną najnowszą fontannę w mieście. 

Park Oliwski – to obowiązkowe miejsce na spacer. Ponad 11 ha oazy ciszy i spokoju 

praktycznie w środku tętniącego życiem miasta. Przez wszystkie 4 pory roku spotkasz tu 
mnóstwo spacerujących rodzin z dziećmi, bo o każdej porze roku park zachwyca inaczej. 



Z Parku Oliwskiego bardzo blisko już do żnajwy szego tarasu widokowego                  

św Trójmie cie . Byliśmy tam osobiście i gwarantujemy - widoki są spektakularne,              

a wnętrza wyjątkowe. To też świetne miejsce na rodzinną pizzę. 

Kraina zabawy – ten największy (ponad 1 ha), bezpłatny plac zabaw zlokalizowany jest   w

pobliżu deptaku prowadzącego na plażę. Bez problemu dojedziecie tu też ścieżką 
rowerową. Atrakcje podzielone są na strefy wiekowe, zapewniając tym samym bezpieczną
zabawę. Na nieco starsze dzieci i młodzież czeka Skate Plaza- to tu mogą doskonalić 
technikę jazdy na deskorolce i rolkach.



 
Loopy's World – jeśli Wasze dzieci są fanami sal zabaw i „małpich gajów” koniecznie 

musicie ich zabrać do Loopys. To największe w Polsce północnej rodzinne centrum 
rozrywki, na powierzchni 3000 m2 oferuje niezliczoną liczbę nowoczesnych atrakcji.
 

Jeśli lubicie zakupy, warto zajrzeć do Centrum Handlowego Auchan Gdańsk - sporo tam 
ciekawych sklepów i ciekawa sala zabaw Kinderplaneta. 



Galeria Starych Zabawek – odwiedzając to miejsce przeżyjesz sentymentalną podróż do 

krainy dzieciństwa, a przy okazji Twoje dziecko zobaczy czym bawili się rodzice. 
Znajdziecie tam wyjątkową kolekcję zabawek produkcji polskiej pochodzących z lat 1920-
1989. To ciekawe miejsce do urozmaicenia zwiedzania Głównego Miasta. 



Park Trampolin JumpCity - tutaj możecie liczyć na dobrą zabawę niezależnie od pogody.
2000 m2 doskonale wyposażonego parku trampolin, który będzie atrakcyjny zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Baseny z gąbkami, arena do zbijaka czy trampolinowe boisko do 
koszykówki - to dopiero początek. 

Rowerowy raj – jeśli kochacie aktywnie spędzać czas na dwóch kółkach, Gdańsk jest dla 

Was! To tu czeka na Was ponad 110 km wydzielonych tras rowerowych – to 
prawdopodobnie najlepszy wynik w Polsce! Szczególnie polecamy nadmorską trasę 
prowadzącą aż do Sopotu.
 

ńZwiedzanie Gda ska od strony wody - pomyśl jak bardzo atrakcyjne może być zwiedzanie 



miasta z perspektywy wody. Płynąc kajakiem czy rowerem wodnym po Motławie 
niejednokrotnie to Wy staniecie się atrakcją dla tych co na lądzie. Dla mniej aktywnych 
miasto przygotowało Tramwaje Wodne – świetna propozycja połączenia zwiedzania i 
atrakcyjnej komunikacji miejskiej.

Szlak Lwa Heweliona - to kolejny świetny sposób na poznanie atrakcji Gdańska. 
Poszukując małych figurek lwa z brązu, można jednocześnie poznawać miasto. Zostały 
one umieszczone w charakterystycznych punktach, obok ważnych zabytków i atrakcji 
turystycznych. Lew w ZOO ma plecak i szykuje się na wycieczkę, przy lotnisku wzbija się 
w powietrze w czapce-pilotce, przy Centrum Hewelianum dokonuje pomiarów za pomocą 
przyrządów astronomicznych, a na Ołowiance w stroju marynarza i z wiosłem szykuje się 
do rejsu. Warto samemu odkryć wszystkie wcielenia Heweliona. 

 

żPla e – ostatnie na naszej liście, jednak to nie znaczy, że mniej ważne od pozostałych 

atrakcji. Gdańsk ma aż 7 strzeżonych kąpielisk, a ich jakość jest systematycznie 



doceniana Międzynarodowym wyróżnieniem „Błękitna Flaga”, gwarantującym spełnianie 
wysokich norm czystości i bezpieczeństwa. Jednak miasto zadbało o dodatkowe atrakcje: 
na jednej z plaż znajdziecie siłownię, a place zabaw dla dzieci są przy większości wejść. 

Całoroczny stok narciarski - Skimondo w Gdańsku, który pozwala ćwiczyć jazdę na 
nartach i snowboardzie, kiedy tylko ma się na to ochotę. Na miejscu działa niezwykłe 
urządzenie – 6-tonowy sztuczny stok o powierzchni 46 m2. Przypomina obszerny wyciąg 
taśmowy pokryty materiałem imitującym śnieg, zapewniającym optymalny poślizg. 
Równocześnie mogą korzystać z niego 3 osoby. 

  
Mamy nadzieję, że chętnie odwiedzicie Gdańsk w wakacje.

 Miłego zwiedzania i oglądania

                                                                           . Pozdrawia zespół świetlicowy.


