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Na tej mapie przygotowaliśmy dla Ciebie propozycje wycieczek rowerowych, 
które dodatkowo można dzielić na różne warianty, w zależności od Twojej kon-
dycji, czasu i umiejętności rowerowych. Sam możesz ułożyć pasującą Ci trasę 
tak, aby wyprawa była dla Ciebie dobrą zabawą. Część z tras możesz urozmaicić 
przejazdem pociągiem, do którego da się wsiąść z rowerem i wysiąść na tej 
stacji, która będzie Ci pasowała. Z uwagi na ograniczone miejsce nie jesteśmy 
w stanie pokazać Ci wszystkich atrakcji po drodze, ale liczymy na Twoją docie-
kliwość i pasję samodzielnego odkrywania.

Czy pojedziesz sam, czy też z grupą – to wszystko zależy od Ciebie. Nauczy Cię 
to organizacji, przewidywania, przygotowania i odpowiedzialności. Jeśli jesteś 
zbyt młoda/młody, żeby jechać samemu – poproś dorosłych o pomoc.
Klasowa wyprawa rowerowa to świetna okazja do stworzenia zgranej grupy, 
a w grupie jest łatwiej!
Ważne jest to, żeby to była Twoja trasa, Twoja inicjatywa, Twoja PRZYGODA!

Trasa 1 – Władysławowo – Puck – Rzucewo
Z Pucka na północ i południe.
długość – ok. 17 km. Łatwa możliwość podziału na dwie oddzielne trasy
teren – w większości płaski
nawierzchnia - drogi dla rowerów - asfalt, kostka brukowa oraz drogi polne
trasy łatwe

WŁADYSŁAWOWO 
Jedną z atrakcji jest port rybacki, zbudowany przed II w. św. 
gdy miejscowość ta nazywała się Wielka Wieś. Możemy zobaczyć 
tu kutry rybackie oraz podejrzeć pracę rybaków.

Centrum Promocji i Edukacji „MERK” 
to miejsce, gdzie w dotykowy sposób 
możesz zapoznać się z pracą rybaka, 
poznać od podszewki budowę kutrów 
rybackich, czy w wirtualny sposób 
przygotować rybaka do wyjścia w mo-
rze na połów ryb. Łatwo dasz radę też 
zlokalizować wszystkie części włady-
sławowskiego portu rybackiego – jest 
tu bowiem interaktywna makieta por-
tu, którego poszczególne działy można 
podświetlić i odróżnić od innych. 

Władysławowo jest związane z ważną dla 
Nordy osobą generała Józefa Hallera.  Obecnie w zachowanej wil-
li zwanej „Hallerówką” mieści się oddział Muzeum Ziemi Puckiej, 
gdzie zgromadzono m.in. eksponaty związane z generałem.

Tuż obok „Hallerówki” znajduje się siedziba Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w formie 
zorganizowanych warsztatów można poznać istotę i ważność ochrony tutejszej przyrody. Zapytaj o 
to swojego nauczyciela, możesz razem z klasą wziąć udział w takich warsztatach.

Rezerwat przyrody „Słone Łąki” -  rezerwat florystyczny 
znajdujący się we Władysławowie. Przedmiotem ochrony jest 
roślinność halofilna (słonolubna), która rozwija się na dawnych 
pastwiskach położonych na niskim zatorfionym brzegu Zatoki 
Puckiej. 
Do serca rezerwatu prowadzi okazały pomost, z którego rozpo-
ściera się panoramiczny widok na nadbrzeżne łąki i trzcinowiska, 
Zatokę Pucką i Mierzeję Helską. Tuż obok jest świetne miejsce 
na odpoczynek z placem zabaw.

SWARZEWO 
W miejscowym neogotyckim kościele znajduje się Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Jest ono szczególnie bliskie wszystkim rybakom, którzy 
miejscową Maryję uważają za swoją opiekunkę.

„Swarzewskie palmy” – ta lokalna atrakcja przyrodniczo-kra-
joznawcza widoczna jest już z oddali. Nieopodal Swarze-
wa rosną sobie w rzędzie na wysokim brzegu morskim „pal-
my”...A tak naprawdę są to fantazyjnie przycięte topole, które 
z daleka do złudzenia przypominają drzewa rodem z afrykań-
skiej oazy… Świetne miejsce na „selfie z palmą” :).

PUCK 
Miasto będące stolicą powiatu puckiego. W dawnych czasach 
znajdował się tu zamek krzyżacki. W czasach, gdy miasto wró-
ciło do Polski swój port miała tu królewska flota kaperska. MERK – WŁADYSŁAWOWO 2020                                                            ISBN - 978-83-958527-6-3               

Tradycje wojskowe w Pucku kontynu-
owane były również po I w. św. kiedy 
to w 1920 r. symbolicznych zaślubin 
Polski z morzem dokonał tu generał 
Józef Haller. 

Monumentalny kościół farny jest nie-
kłamanym symbolem miasta – widać go z 
daleka i nie sposób go przeoczyć. 

Tzw. „Szpitalik” uważany jest przez 
niektórych za najpiękniejszy pucki budynek. Obecnie mieści się tu oddział 
Muzeum Ziemi Puckiej, które pokazuje wspaniałe zbiory regionalne. 

Ponadto w Pucku warto odwiedzić i zobaczyć rynek z ratuszem, 
molo, aleję bukową, czy też bardzo ciekawą i pomysłową ścież-
kę edukacyjno-przyrodniczą.

RZUCEWO
Przepiękna aleja lipowa pro-
wadzi nas prosto do zamku 
Jan III Sobieski. Ta neogo-
tycka budowla powstała w po-
łowie XIX w. nie pełniła nigdy 
funkcji obronnych, jest tylko romantycznym przypomnieniem 
czasów, gdy zamki dominowały w krajobrazie wielu krajów. 

Będąc w Rzucewie koniecz-
nie zobacz Park Kulturo-
wy Osada Łowców Fok. W 

odtworzonym domu dawnych rybaków z XIX w. zebrano wiele 
eksponatów odkrytych w tutejszej ziemi, a na pobliskim terenie 
znaleźć możemy kilka stanowisk z rekonstrukcjami m.in. chaty 
słupowej, szałasu szamana, pieca ceramicznego, czy prehisto-
rycznego grobu. Z tutejszej platformy widokowej rozpościera 
się piękny widok na zatokę.
    
   
Trasa 2 – Krokowa – Swarzewo
Szlakiem dawnej linii kolejowej.
długość – ok. 17 km. Możliwość skrętu do wieży widokowej – 3 km
teren – płaski
nawierzchnia - trasa Krokowa - Swarzewo - asfaltowa droga dla rowerów. Trasa 
Ameryka - wieża widokowa w rezerwacie „Bielawa” - droga gruntowa
trasa łatwa

KŁANINO 
Ostatnimi posiadaczami pałacu i dóbr w okolicy Kłanina był pru-
ski ród von Grass.
Na kanwie losów tego rodu powstał polski film historyczny pt. 
„Kamerdyner”, który ukazuje dzieje ówczesnych mieszkańców 
tej części Kaszub na przestrzeni pierwszej połowy XX w.

KROKOWA 
Jej historia związana jest z rodem 
von Krockow, któremu zawdzięcza 
swoje główne atrakcje: okazały pa-
łac, nazywany często zamkiem, oto-
czony zabytkowym parkiem oraz ko-

ściół. Obok kościoła znajduje się ciekawe Muzeum regionalne pokazujące 
historię tych ziem.

REZERWAT PRZYRODY „BIELAWA”
rezerwat torfowiskowy. Obejmuje większą część obszaru Bielawskich 
Błot i jest największym rezerwatem w województwie pomorskim.  Na 
krawędzi lasu i mokradeł zbudowano wieżę widokową, z której możemy 
podziwiać panoramę tego rezerwatu.

Trasa 3 – Władysławowo – Hel 
Wyprawa mierzeją, której bronili polscy żołnierze.
długość – ok. 35 km.
teren – płaski
nawierzchnia - droga dla rowerów - asfalt, szuter
trasa łatwa

HEL 
jest to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych miejscowości 
w Polsce. Sławę swoją zawdzięcza unikalnemu położeniu na sa-
mym końcu malowniczej Mierzei Helskiej. 
Podczas II wojny światowej Hel był jednym z ostatnich punktów 
oporu przeciwko hitlerowskiej armii w 1939 r.  Na bazie pozosta-

łości umocnień wojskowych stworzono 
tu m.in. Muzeum Obrony Wybrzeża.

W Helu znajduje się również bardzo 
ciekawe Muzeum Rybołówstwa, gdzie 
zobaczyć możesz liczne pamiątki zwią-
zane z tradycyjnym zajęciem północ-
nych Kaszubów.

Fajnym miejscem jest też Muzeum 
Helu. Urządzone w dawnej bazie woj-
skowej pokazuje w niesamowitej sce-
nerii olbrzymiego betonowego schronu 
bardzo ciekawe eksponaty związane 

z Helem, jego historią, tra-
dycją ludową, lokalnymi za-
jęciami i dawnym stylem ży-
cia tutejszych ludzi.

Prawdziwą ikoną Helu jest jego latarnia morska, z której roz-
pościera się widok na cała mierzeję, miasto i Morze Bałtyckie.  
Wizyta tutaj jest super lekcją o latarnictwie.

Dużą atrakcją miasta jest Stacja Morska Instytutu Oceano-
grafii Uniwersytetu Gdańskiego. Znajduje się tu m.in. słynne 
Fokarium.

JASTARNIA 
To urocze i piękne miasteczko rozlokowane na rozszerzeniu Mie-
rzei Helskiej. Zachowało się tutaj sporo zabytków regionalnego 
budownictwa rybackiego. Małe domki z małymi okienkami i równie 
małymi ogródkami pokazują, jak dawniej budowano tutaj domy.

W porcie zaś koniecznie 
trzeba zobaczyć cumują-
ce tam kutry rybackie oraz 
przepiękne drewniane „po-
meranki” – łodzie żaglowe 
budowane tradycyjną meto-
dą przez szkutników.

W Jastarni znajduje się 
Muzeum pod Strzechą, 
gdzie działa nieprzerwanie 

od 100 lat warsztat szkutniczy do dziś dnia budujący drewniane 
łodzie najwyższej klasy. Poza warsztatem zobaczyć tam można 
oryginalne łodzie tutejszych rybaków i sprzęt służący im do po-
łowów ryb.

W porcie zobaczysz dużo pięknych 
jednostek pływających.

Fragment ekspozycji 
w Centrum Edukacji i Pro-
mocji MERK.

„Hallerówka”

Pomost widokowy w rezerwacie przy-
rody Słone Łąki.

Ważne dla rybaków sanktuarium w Swa-
rzewie.

Pomnik generała Józefa 
Hallera w puckim porcie.

Pucka fara - przykład budowli gotyckiej.

„Szpitalik” to skarbnica historii regionu.

Spacer po zamkowym parku ukazuje pięk-
no ówczesnych posiadłości magnackich.

W osadzie Łowców Fok zobaczysz jak żyli tu-
tejsi ludzie prehistoryczni oraz rybacy z XIX w.

Oglądając pałac w Kłaninie poznasz 
historię pruskich rodów na Nordzie.

Kościół w Krokowej przypo-
mina warowny zamek

Pałac w Krokowej posiada piękny ogród, 
w którym można wspaniale odpocząć po 
jeździe na rowerze.

Z tej wieży zobaczysz jak wygląda 
olbrzymie torfowisko. Możesz uj-
rzeć też rzadkie gatunki ptaków.

Armaty, miny morskie, mundury marynarzy 
i wiele, wiele innych zobaczysz w Muzeum Obro-
ny Wybrzeża

Szopa zbudowana ze sta-
rego kutra rybackiego.

Ręcznie stworzona makieta dawnego Helu.

W Stacji Morskiej w Helu mieszkają foki, 
które można zobaczyć na żywo.

Dawna chata rybacka w Jastarnii.

„Pomeranki” w porcie w Jastarni.

Łódź budowana w warsztacie szkutniczym 
w   Jastarni.
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