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      Plaże pełne spragnionych słońca urlopowiczów, grupy 
turystów z całego świata podziwiające unikalne w skali Europy 
dziedzictwo kulturowe oraz tętniące wesołym gwarem 
kawiarnie i restauracje, to widoki znane każdemu, kto choć raz 
spędzał wakacje nad polskim morzem. Nic dziwnego - 
województwo pomorskie jest jednym z liderów w zakresie 
letniego ruchu turystycznego. Bezpośredni dostęp do morza, 
obfitość charakterystycznych i zróżnicowanych atrakcji, 
rozbudowana baza noclegowo-gastronomiczna oraz miasta, 
takie jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łeba czy Jurata czynią z niego 
jedną z najatrakcyjniejszych destynacji turystycznych w kraju.  
Choć województwo pomorskie przeżywa boom turystyczny 
latem, bogata i zróżnicowana oferta pozwala na spędzenie 
wymarzonego urlopu również jesienią, zimą oraz wiosną. Nad 
Bałtykiem sezon turystyczny nigdy się nie kończy. Kiedy tłumy 
wakacyjnych urlopowiczów  opuszczają nadmorskie plaże  
i kurorty, województwo  staje się wymarzonym miejscem dla 
poszukiwaczy ciszy,  spokoju i relaksu. 
W województwie pomorskim każda pora roku jest inna…  
i każda zachwyca.  Doskonale zdają sobie z tego sprawę 
oferenci produktów i usług turystycznych, którzy przez cały rok 
przygotowani są na odwiedziny gości z kraju i zagranicy.  
W ostatnich latach można zaobserwować szczególnie 
dynamiczny rozwój oferty turystycznej z segmentu Premium, 
adresowanej do najbardziej wymagających turystów. 
Ekskluzywne hotele, restauracje, ośrodki SPA czy światowej 
klasy obiekty kulturalne oferują atrakcje, które przyciągają 
turystów poszukujących selektywnej oferty wypoczynkowej. 
Szczególnie warto skorzystać z niej jesienią 
 i zimą, bo jak wiadomo, luksus lubi ciszę i spokój.  
 
 
 

POMORSKIE WITA PRZEZ CAŁY ROK 

Pomorskie w czołówce najchętniej 
odwiedzanych województw!* 
W roku 2014 Polacy w wieku 15 lat i więcej wykonali 
38,6 mln podróży po kraju, z czego 23,4 mln było 
krótkookresowych, a 15,2 mln długookresowych. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
Pomorskie jest jednym z najchętniej odwiedzanych 
województw.  

Źródło: Turystyka w 2014, Główny Urząd Statystyczny 
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POMORSKIE NA JESIEŃ I ZIMĘ 

Jeżeli urlop, to tylko latem – to przekonanie odchodzi powoli w niepamięć. Urlopowe preferencje Polaków ulegają 
zmianom i coraz częściej świadomie planują oni wypoczynek poza sezonem wakacyjnym, szukając już niekoniecznie 
słońca, ale również innych relaksujących form spędzania czasu.  
Z roku na rok rośnie popularność jesiennych i zimowych wyjazdów wypoczynkowych, zarówno tych weekendowych  
i kilkudniowych, jak i dłuższych. To trend obserwowany nie tylko wśród Skandynawów i Niemców - również coraz więcej 
Polaków odwiedza polskie morze poza sezonem letnim. Województwo pomorskie przygotowuje się właśnie na kolejną 
falę urlopowiczów, którzy bardziej niż leżenie na piasku cenią sobie spacery, aktywny wypoczynek, relaks w ośrodkach 
SPA, poznawanie lokalnej kuchni czy oferty kulturalnej.   
- W województwie pomorskim rozpoczyna się właśnie jesienno-zimowy sezon turystyczny. To idealna pora, aby odkryć 
zupełnie nowe, nieco spokojniejsze i bardziej kameralne oblicze nadmorskich kurortów – twierdzi Krystyna Hartenberger-
Pater, Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  
W ubiegłym roku w województwie pomorskim, w turystycznych obiektach noclegowych udzielono ponad 7,1 mln 
noclegów, z czego prawie połowę w miesiącach jesiennych, zimowych i wiosennych. Jak się okazuje, nadmorskie miasta 
w tym okresie nadal tętnią życiem i oferują szereg atrakcji nawet dla najbardziej wymagających turystów.  

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ROZPOCZYNA SIĘ 
JESIENNO-ZIMOWY SEZON TURYSTYCZNY 

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w 2014 roku  
w województwie pomorskim  

TURYŚCI KRAJOWI TURYŚCI ZAGRANICZNI 
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3,7 mln 
Źródło: Turystyka w 2014, Główny Urząd Statystyczny 
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BAZA NOCLEGOWA  

W POMORSKIM WYŚPI SIĘ KAŻDY!  
Na Pomorzu znajduje się bardzo dobrze rozwinięta sieć obiektów noclegowych, począwszy od moteli do 
wysokojakościowych hoteli świadczących usługi na najwyższym Europejskim poziomie. Przybywa coraz więcej 
hoteli 4 i 5 gwiazdkowych, a na znaczeniu zyskują również odrestaurowane pałace i dwory, które zapewniają 
niezapomniany klimat i idealne warunki do wypoczynku.  
 

Turystyczne obiekty noclegowe z minimum 10 łóżkami 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE 

1450 1418 1322 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego województwo pomorskie zajmuje 1 miejsce 
W Polsce pod względem ilości obiektów noclegowych z minimum 10 łóżkami.   

Liczba miejsc noclegowych  
w hotelach w województwie 
pomorskim 1844 2545 

Źródło: www.turystyka.gov.pl 

Źródło: Turystyka w 2014, Główny Urząd Statystyczny 
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GOLF 

WYBRANE OBIEKTY 

Beata Sarnowska  
Dyrektor Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Welness 

„Rewitalizacja Pałacu z 1906 roku trwała 10 
lat, ale udało się przywrócić temu miejscu 
dawny blask. Kompleks odrodził się na nowo 
jako luksusowy 5* hotel. Naszym celem jest 
generowanie wrażeń estetycznych i z per-
spektywy czasu, widząc zachwyt gości, wiem 
że to nam się udaje. Nasi goście są bardzo 
wymagający, dlatego dopełnieniem 
hotelarstwa najwyższej próby są też strefy 
smaku: „1906 Gourmet Restaurant” oraz 
„Luneta & Lorneta Bistro Club” z autorskimi 
daniami Szefa Kuchni Pawła Dołżonka. 
Jesteśmy miłośnikami koni, na 22 ha 
zabytkowego parku mamy również Stadninę 
Koni Sportowych, a w nasz kalendarz na stałe 
wpisały się międzynarodowe zawody  
w skokach przez przeszkody Baltica Tour. 
Dopieszczone wnętrza, dyskretna i pro-
fesjonalna obsługa oraz doskonała kuchnia 
czynią nas miejscem wyjątkowym na 
Pomorzu, a nawet w Polsce” 

W województwie pomorskim zabytkowe zamki i pałace można nie 
tylko zwiedzać, ale również spędzić w nich wyjątkowy urlop. 
Wzorem krajów zachodniej Europy właściciele historycznych 
obiektów coraz częściej decydują się na udostępnienie ich 
turystom. W wielu historycznych siedzibach rodów magnackich  
i szlacheckich mieszczą się dziś ekskluzywne hotele i restauracje, 
które oprócz najwyższej jakości usług, zapewniają swoim gościom 
niepowtarzalny klimat i atmosferę.  
Oferta zamków i pałaców, które chętnie goszczą spragnionych 
nietypowych wrażeń turystów jest w województwie pomorskim 
bogata i różnorodna. Wyróżnikiem większości zabytkowych 
obiektów hotelowych są restauracje, w których serwowane są 
potrawy nawiązujące do najlepszych tradycji kuchni polskiej  
i regionalnej. Szefowie kuchni, wykorzystując świeże, lokalne 
produkty, tworzą arcydzieła sztuki kulinarnej, które same w sobie 
mogą być już doskonałym pretekstem do zatrzymania się w danym 
miejscu. 
Planując wypoczynek w zabytkowym zamku lub pałacu, warto 
przyjrzeć się ofercie usług dodatkowych, a ta w przypadku wielu 
obiektów jest doprawdy imponująca. Zabiegi SPA, degustacje win, 
przejażdżki konne czy gra w tenisa lub squasha to atrakcje, które  
z pewnością umilą czas spędzony w województwie pomorskim.  
Jeżeli dodać do tego wyjątkową atmosferę zabytkowych komnat, 
jesienny urlop nad Bałtykiem może stać się doznaniem magicznym  
i niepowtarzalnym.  
 
 
 
 
 

POMORSKIE OTWIERA PAŁACOWE 
SYPIALNIE DLA TURYSTÓW  

BAZA NOCLEGOWA  

www.pomorskie-prestige.eu 

PAŁAC CIEKOCINKO 

www.palacciekocinko.pl 

Pałac Ciekocinko znajduje się 70 km na północny-zachód od 
Trójmiasta. To ukryte wśród kaszubskich lasów miejsce jest idealne  
dla osób ceniących walory natury oraz piękno zabytkowych budynków. 
Dla gości przewidziano wiele atrakcji, m.in. jazdę konną, przejażdżki 
bryczką po lesie, trekking z przewodnikiem, przełajową jazdę górską na 
rowerach, degustację win z Bordeaux czy wycieczki na ruchome 
wydmy. Hotel oferuje szeroką gamę zabiegów SPA i Wellness na twarz 
i ciało, wykorzystujących najlepszej jakości składniki pochodzenia 
roślinnego, opierając się na zasadach aromaterapii i fitoterapii.  
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PAŁAC PORAJ 

www.palacporaj.pl 

Przed II Wojną Światową w tym historycznym miejscu znajdował się 
Instytut Badań nad Torfem. Aktualnie Pałac Poraj to idealna 
kompozycja stylu, komfortu i przyjaznej atmosfery. Zabytkowy 
budynek otoczony jest 8,5 ha parkiem z trzema stawami i wyspą. 
Nieopodal znajdują się lasy z łowiskami dzikiej zwierzyny i bogata  
w ryby rzeka Łeba. Na uwagę zasługuje hotelowa restauracja, w której  
serwowane są dania tradycyjnej kuchni słupskiej.  

PAŁAC WIENIAWA 

www.hotelwieniawa.com 

Hotel Wieniawa  to kameralny pałac dla osób ceniących ciszę  
i prywatność. Obiekt zapewnia zarówno komfortowe warunki 
wypoczynku, jak i możliwość zwiedzania głównych miast regionu. 
Hotel Wieniawa jest wymarzonym miejscem na wypoczynek dla osób 
aktywnych. Zaplecze rekreacyjno-sportowe hotelu obejmuje takie 
obiekty, jak: trzy korty tenisowe (w tym jeden całoroczny kryty,  kort do 
squasha, symulator gry w golfa, 18-dołkowe pole do gry w minigolfa).  

PAŁAC KOŚCIESZY 

www.palackoscieszy.pl 

W miejscowości Przyjaźń położonej niedaleko Gdańska, z dala od 
zgiełku miasta, w otoczeniu zabytkowego parku, znajduje się 
odrestaurowany Pałac Kościeszy. Naturalny krajobraz sprawia 
wrażenie, że czas stanął tu w miejscu. Obiekt oferuje 21 stylowo 
urządzonych pokoi, w tym apartament i pięć pokoi dwuosobowych 
delux o podwyższonym standardzie. Zabytkowy Pałac w otoczeniu 
parku tworzy razem kompleks bogatej historii obszaru Szwajcarii 
Kaszubskiej Pojezierza Kaszubskiego. 

BAZA NOCLEGOWA  

www.pomorskie-prestige.eu 

ZAMEK KROKOWA  
Krokowa znajduje się niecałe 60 km na północny-zachód od 
Trójmiasta. W niegdysiejszej siedzibie rodu von Krockow mieści się 
dziś przytulny, elegancki hotel oraz muzeum. W tym miejscu  historia 
miesza się ze współczesnością, a ślady turystów ze śladami królów, 
arystokratów, filozofów i artystów. W restauracji zamku główną rolę 
odgrywa dziczyzna, zabierając gości w niezapomnianą podróż po 
krainie smaków i woni międzynarodowej, staropolskiej i regionalnej 
kuchni. 

www.zamekkrokowa.pl 
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TAM, GDZIE KULINARNA TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ 

POMORSKIE SMAKI 

Podróże kulinarne stają się coraz bardziej popularne i z roku na rok zyskują w Polsce rzesze nowych entuzjastów. Odkrywanie 
województwa pomorskiego za pomocą smaku to doskonała propozycja na jesienny lub zimowy urlop.  
Województwo pomorskie zachwyca swoją kuchnią– zarówno tą wyszukaną, jak i bardziej swojską, tradycyjną. „Pomorskie Culinarny 
Prestige” to propozycja dla smakoszy jakościowych kulinariów, które oferuje region pomorski. Partnerami projektu są restauracje 
gotujące w zgodzie z przyjętą filozofią slow food i serwujące autorskie dania bazując na regionalnych produktach na najwyższym 
europejskim poziomie. Koordynatorem projektu jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.  
„Pomorskie Culinarny Prestige” jest ofertą całoroczną, pozwalającą odkryć prawdziwy smak regionu, zakorzeniony w jego historii  
i unikatowych produktach. Obejmuje ona swym zasięgiem restauracje z całego regionu pomorskiego, w których niezapomnianych 
wrażeń smakowych dostarczają szefowie kuchni. Autorskie podejście do tradycji i regionalnego produktu w restauracjach jest 
gwarancją szczególnego przeżycia kulinarnego dla uczestników. Pomorskie Culinary Prestige to także dwa nurty kulinarne, które 
prezentowane są w pomorskich restauracjach. Doświadczyć tam można zarówno awangardowych "perełek" opartych na dawnych 
przepisach, jak i regionalnych smaków. To miejsca gdzie tradycja w wyszukany sposób łączy się z autorskim podejściem do 
kulinarnego dziedzictwa regionu, czego efektem jest wyjątkowa w skali kraju oferta gastronomiczna.  
„Pomorskie Culinarny Prestige” to nie tylko oferta restauracyjna, ale również szereg wydarzeń kulinarnych opartych tematycznie  
o regionalne specjały, dopełniające tym samym ofertę kulinarną regionu pomorskiego. Warto tu wspomnieć o takich wydarzeniach, 
jak: Noc Restauracji, Sopot od kuchni, czyli Slow Food Festival, Święto Szparagów, Chmielaton, Festiwal Żurawiny, Truskawkobranie, 
Pomorska Gęsina na św. Marcina czy Festiwal Pomuchla. 

www.pomorskie-prestige.eu 

QUADRILLE CONFERENCE & SPA  

www.quadrille.pl 

Quadrille Conference & Spa Gdynia to ekskluzywny kompleks 
pałacowo-parkowy, który łączy w sobie dary natury z historią oraz 
nowoczesnością. Elegancki i starannie dobrany wystrój nawiązuje do 
obiektów butikowych, w których każdy apartament cechuje 
niepowtarzalny styl i bogata kolorystyka. Na terenie obiektu znajduje 
się również ekskluzywne SPA oraz restauracja Biały Królik, w której 
serwowane są wyjątkowe dania przygotowane z regionalnych 
produktów. 
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POMORSKIE SMAKI 

www.pomorskie-prestige.eu 

SZTUCZKA 

www.sztuczka.com 

.   
Restauracja została założona w Gdyni w 2012 roku przez Rafała 
Wałęsę, i choć krótki jest okres jej istnienia, szybko zyskała uznanie  
w środowisku kulinarnym. Można tutaj rozkoszować się grasicą cielęcą 
duszoną w maśle, filetem z żabicy czy siekanym tatarem wołowym. 
Jeśli chodzi zaś o alkohole, odkryjemy tu kolekcję wódek 
destylowanych smakowych z ziemniaków kaszubskich.  

WYBRANE OBIEKTY 
Województwo pomorskie może poszczycić się wieloma restauracjami 
serwującymi dania, które zaspokoją podniebienia najbardziej 
wymagających gości. Ich sekret tkwi w naturalnych, regionalnych 
składnikach, z których są przyrządzane. To wykwintna mieszanka 
autorskiej kuchni i wielowiekowych tradycji kulinarnych Pomorza. 

1906 GOURMET RESTAURANT 

www.palacciekocinko.pl/kulinaria 

. 
Każdego dnia szef kuchni Paweł Dołżonek próbuje, szuka i łączy ze 
sobą nowe składniki, smaki oraz przyprawy, wybierając to, co najlepsze 
z pobliskich lasów, wód bałtyckich oraz z przypałacowego, 
ekologicznego ogrodu. 1906 Gourmet Restaurant został wyróżniony 
przez jeden z najbardziej ekskluzywnych przewodników kulinarnych na 
świecie „Gault & Millau” w 2014 roku. 

RESTAURACJA BULAJ 

www.bulaj.pl 

. 
Usytuowana nad brzegiem Zatoki Gdańskiej, restauracja Bulaj jest 
jedną z najstarszych w Sopocie. Została założona w 2004 roku przez 
jednego z  najwybitniejszych szefów kuchni w Polsce, Artura Moroza, 
który dba o wspaniałe wrażenia smakowe. Na kartę dań składa się 
kuchnia polska, francuska oraz włoska. Jest to doskonała okazja, by 
odkryć mniej popularne smaki, jak perliczki, gęsi czy kaczki.  



8 

GOLF 

POMORSKIE SMAKI 

BIAŁY KRÓLIK 

www.bialy-krolik.pl 

.   
Menu restauracji sięga do korzeni kuchni polskiej, bogatej w mięsa, 
ryby, warzywa, sery i leśne zioła. Kreatywność Szefa Kuchni pozwala 
przenieść się w podróż do smaków z dzieciństwa. Specjalnością 
kuchni są receptury zamknięte w obrębie Kaszub, Żuław i Mierzei, 
dzięki czemu restauracja wspiera lokalne gospodarstwa. 
Wyselekcjonowani producenci dostarczają do Białego Królika 
naturalne, świeże i pełnowartościowe składniki. 

SZAFARNIA 10  

www.szafarnia10.pl 

.   
W Szafarni 10 można delektować się świeżymi rybami, owocami morza 
oraz produktami sezonowymi z lokalnych gospodarstw i manufaktur. 
Szef kuchni, Grzegorz Labuda, codziennie tworzy kilka propozycji 
spoza karty głównej, aby usatysfakcjonować każdego klienta. Oprócz 
tego, goście mogą na żywo zobaczyć każdy etap przygotowania 
swoich dań. 

www.pomorskie-prestige.eu 
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POMORSKIE DLA KONESERÓW 

DODATKOWE INFORMACJE 

STRONY WWW 

www.pomorskie-prestige.eu 

www.pomorskie.travel 

OSOBY KONTAKTOWE 

Katarzyna Jabłońska  
kjablonska@citybell.pl 

 601 349 873      

Tomasz Gierwat  
tgierwat@citybell.pl 

601 349 886 

Dyrektor Zarządzający 
Krystyna Hartenberger-Pater 

k.pater@prot.gda.pl  
58 732 70 45 

 

Pomorska Regionalna  
Organizacja Turystyczna Citybell Consulting 

Koordynator projektu 
Izabela Koch 

i.koch@prot.gda.pl 
501 545 366  

 

www.pomorskie-prestige.eu 


