
  

 

 

Gdańsk, 21.09.2015r. 

 

Jesienny wypoczynek w pomorskim stylu 

 

Stadion PGE Arena zachwyca turystów z całego świata, Gdański Teatr Szekspirowski i Europejskie Centrum 

Solidarności uważane są za jedne z ciekawszych budynków zaprojektowanych w ostatnich latach w Polsce,  

a biżuterię wykonaną z bałtyckiego bursztynu noszą największe zagraniczne gwiazdy. Pomorski design ma się 

doskonale i coraz częściej staje się celem turystycznych przyjazdów nad polskie morze, przyciągając 

najbardziej wymagających koneserów stylu. Podróż szlakiem tego, co modne, piękne i innowacyjne to 

doskonała propozycja na jesienny weekend w województwie pomorskim.  

Pomorskie wzornictwo do tej pory kojarzone było przede wszystkim 

z bursztynem. Nic dziwnego – Gdańsk jest światową stolicą tego 

wyjątkowego kamienia, a projekty lokalnych artystów znane są 

daleko poza granicami naszego kraju. Obszar zainteresowań 

pomorskich twórców jest znacznie szerszy – moda, projektowanie 

wnętrz i mebli czy architektura to tylko niektóre dziedziny, w których 

z powodzeniem się realizują.  

Dzięki intensywnej pracy projektantów przestrzeń miejska Gdyni, 

Gdańska i Sopotu nabiera zupełnie nowego charakteru. Wystarczy 

przyjrzeć się nowopowstającym budynkom biurowym, hotelom  

i restauracjom. Fuzje stylów lokalnych ze skandynawskimi, 

wyważony eklektyzm, mnogość naturalnych materiałów czy w końcu wysmakowane elementy dekoracyjne – 

jeszcze parę lat temu trudno było w taki sposób mówić o polskiej architekturze. Spacer trójmiejskimi ulicami w 

ciepłych promieniach jesiennego słońca to niezapomniane przeżycie estetyczne dla koneserów najwyższej klasy 

architektury. Wystarczy chociażby wspomnieć o gdańskiej PGE Arenie – jednym  

z najbardziej widowiskowych stadionów, jaki powstał w ostatnich latach na świecie czy wyjątkowym budynku 

Europejskiego Centrum Solidarności. Oba te budynki, choć oddane 

do użytku stosunkowo niedawno, wpisały się w krajobraz Gdańska i 

stały nowymi architektonicznymi wizytówkami miasta. Na uwagę 

zasługują także pomorskie kulinaria, które poprzez powrót do 

tradycyjnych przepisów, prezentują na talerzu awangardowe 

„perełki” gastronomiczne. Te wyjątkowe potrawy dostępne w 

partnerskich restauracjach Pomorskie Culinary Prestige, które 

bazując na regionalnych produktach, serwują autorskie dania 

najznamienitszych szefów kuchni.  

- Mówiąc o pomorskim designie, należy wspomnieć też o mniejszych projektach. W województwie działa wielu 

uzdolnionych twórców,  projektujących piękne i ekskluzywne ubrania, meble czy przedmioty użytkowe. Ich 

twórczość doceniana jest nie tylko przez polskich, ale również zagranicznych klientów. Jest oczywiście jeszcze 

bursztyn- ikona naszego regionu – dodaje Krystyna Hartenerger-Pater, dyrektor Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej. 

 



  

 

 

Bursztyn nieustannie przyciąga nad polskie morze koneserów stylu z całego świata. 

Najwięcej sklepów oferujących ten wyjątkowy minerał zlokalizowanych jest na tak 

zwanej Bursztynowej Piątej Alei w Gdańsku – ulicach Mariackiej, Długim Pobrzeżu  

i Długiej. Znajdują się tam ekskluzywne galerie oferujące biżuterię, bibeloty, lampy  

i przedmioty dekoracyjne, które zachwycają pięknem i kunsztem wykonania.  

- Oferta województwa pomorskiego jest coraz bardziej zdywersyfikowana Od kilku 

lat w województwie dynamicznie rozwija się sektor usług premium, które dostępne 

są w regionie cały rok. Zatem jesień to idealny czas, aby rozkoszować się intymną 

atmosferą nadmorskich kurortów, tym bardziej, że luksus lubi spokój i ciszę.– dodaje 

Krystyna Hartenberger-Pater. 

Oferta zabytkowych obiektów  dostosowanych do potrzeb turystycznych jest w województwie pomorskim 

bogata i różnorodna. 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.  
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