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WILL CONNECT YOU

GOODS
BALTIC SEASIDE
elcome to Pomorskie. We're in north of Poland, where
the autumn/winter season can be warmer than you
think. The sea is rough, but seen from the window of
a climatic restaurant becomes beautiful and romantic. Here you
can take a rest. Explore Tricity – Gdańsk, Sopot and Gdynia,
where each of the cities has something extraordinary to offer.
Taste the specialties of our autumn menu and take it home. Find
your fashion inspiration, mix it with our local treausure, the Baltic
amber. Relax at one of the luxurious SPAs. Chose your own way to
recharge your batteries. It's all for you.
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 THE CRADDLE OF THE
"SOLIDARITY" MOVEMENT
IS GDAŃSK'S SHIPYARD, A
PLACE WHERE THE NEWEST
HISTORY FACES MODERNITY.

GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA – ONE
METROPOLIS THAT IS KNOWN IN
POLAND AS THE TRICITY. A MODERN
AND DYNAMICALLY DEVELOPING URBAN
ORGANISM THAT AT FIRST GLANCE DOES
NOT DIFFER FROM OTHER TOP EUROPEAN
CITIES. THERE IS SOMETHING, HOWEVER,
THAT MAKES THIS CITY STAND OUT IN
THE CROWD OF GLOBAL BRANDS AND
SOLUTIONS.
text

Sylwia Gutowska

PHOTOS SOURCE: PTB

C

ourage and open-mindedness has been encoded in Polish genes – Tricity is the cradle of
“Solidarity” movement, and it is from here that
the first Polish ships set sail far into the oceans. Today,
proud of our heritage, we look into the future with joy
and optimism. Traces of the tradition, which we now call
internationalisation, can be found on every corner of the
metropolis. In the 15th century, Gdańsk’s Golden Era, international sea trade flourished. One of the main export
goods was amber, which has remained the city’s pride
until this day and it still lures merchants from all around
the world. A walk along the Amber Fifth Alley, with

stands and amber workshops, makes you feel as if time
stood still. If you participate in the Amberif International
Amber Fair, you will see that amber trade has entered
the 21st century.
Gdańsk is also associated with the “Solidarity” movement, and the shipyard where this civic movement was
conceived, that changed the face of both the contemporary Europe and world. The modern European Solidarity
Centre pays tribute to the latest history and brings it back
to life. International conferences, exhibitions and panel
discussions bring together people from all around the
world to talk about the idea of Solidarity here and now.
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THE NEWLY
OPENED
EUROPEAN
SOLIDARITY
CENTRE
HOSTS
CONFERENCES
AND EVENTS
FOCUSING ON
THE IDEA OF
FREEDOM.
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Tricity is also emigration. Gdynia, the first sea port
of the post-war period, saw Poles from all around the
country depart to begin new life in an unknown world.
The Museum of Emigration, a new place on Tricity’s
museum map and the only place like this in Poland, reminds us of great intellectuals and common people who
were forced by historical turmoil to find new homes in
different parts of the world.
Today, emigration is an extremely relevant topic, and
we are proud to see people from different countries flock
to Tricity to find a new way of life, and a safe haven.

 PÅ SVENSKA

MODERNITETEN HAR
EN LÅNG HISTORIA
GDAŃSK – SOPOT – GDYNIA – ÄR EN METROPOL
SOM BRUKAR KALLAS TRESTADEN. DET HÄR
ÄR EN MODERN OCH DYNAMISKT VÄXANDE
STADSORGANISM, SOM INTE VERKAR SKILJA SIG
FRÅN ANDRA LEDANDE EUROPEISKA STÄDER.
MEN DET FINNS NÅGOT SOM GÖR ATT TRESTADEN
STICKER UT FRÅN GLOBALA VARUMÄRKEN OCH
GLOBALA LÖSNINGAR. DET KÄNNS VID VARJE STEG.

M

an brukar säga att polacker har mod och öppna
sinnen i sina gener. Det var här, i norra Polen,
som rörelsen "Solidaritet" föddes, och det var härifrån
som polska flottans första fartyg gick långt ut till havs.
Idag blickar vi in i framtiden med glädje och optimism,
stolta över vårt arv. Internationalisering är redan en lång
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tradition hos oss, och det märks överallt. Under 1400-talets gyllene år utvecklades i Gdansk den internationella
sjöhandeln. En av de viktigaste exportvarorna var då
bärnsten, som än i dag lockar köpare från hela världen.
Att promenera på Mariackagatan, även kallad Amber
Fifth Avenue, med dess små butiker och konstateljéer
med bärnsten, ger en känsla av att tiden har stannat. Men
om du tar dig till den internationella bärnstensmässan
Amberif kan du se att handeln med denna Östersjövara
har trätt in i 2000-talet.
Gdańsk förknippas också med "Solidaritet" och
skeppsvarvet. Det var där medborgarrörelsen föddes,
den rörelse som har förändrat det moderna Europa och
världen. Europeiska Solidaritetscentret som invigdes
2014, hyllar och gestaltar denna nutidshistoria i en permanent, storslagen utställning. I centret anordnas också
internationella konferenser, utställningar och diskussionspaneler. Det är en plats där människor samlas från
hela världen för att tala om Solidaritets idéer här och nu.
Trestaden betyder också utvandring. Från Gdynia,
den första efterkrigshamnen, reste polacker från hela
landet för att börja ett nytt liv i en främmande värld.
Emigrationsmuseet, det nya tillskottet på museernas
karta i Trestaden och den enda anläggningen i sitt slag
i Polen, påminner och berättar om såväl stora intellektuella personligheter som vanliga människor vilka på
grund av historisk turbulens tvingades att hitta sina nya
hem i olika delar av världen.
Idag är utvandringen återigen ett mycket aktuellt
ämne, och vi är stolta över att det till Trestaden kommer människor kommer från olika länder för att just
här finna ett nytt sätt att leva – och en fristad.

PHOTO: BOGNA KOCIUMBAS

 MUSEUM OF
EMIGRATION IN
GDYNIA IS LOCATED
IN THE HISTORICAL
BUILDING OF
MARINE STATION.

GDAŃSK

THE

CITY
OF

NAVAL

THERE IS NO OLD TOWN LIKE THE
ONE IN GDAŃSK ANYWHERE ELSE IN
POLAND. IT’S NOT ONLY ABOUT LOCAL
PATRIOTISM. THE ARCHITECTURE HERE
IS DIFFERENT, IT MIRRORS THE CITY’S
STRONG TIES TO THE SEA, DEFINING
ITS CHARACTER UNTIL THIS DAY.
text

Sylwia Gutowska
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dańsk has always been a gem
among Polish cities. It used to be
the first and most important sea
port, which made it of strategic
importance to the Kingdom of
Poland. In 15th and 16th centuries
Gdańsk witnessed its Golden Era.
It was the wealthiest city in Poland, its trade and architecture flourished, and burghers got richer. Patrician
families imported art pieces, and now-renowned handicraft developed, including the world-unique amber jewelry. A manifestation of its former glory is the painting
Apotheosis of Gdansk by Izaak van den Blocke which

PHOTO: PATRYK KOSMIDER / FOTOLIA.COM

PROSPERITY

 GDAŃSK'S MAIN
TOWN IS THE
HISTORIC PART OF
THE CITY WHERE
A THOUSAND
YEARS' TRADITION
MEETS MODERN
URBAN LIFE.

 THE NEPTUNE
FOUNTAIN IS THE
LANDMARK OF
GDAŃSK THAT
SHOWS THE CITY'S
STRONG BONDS
WITH THE SEA.

PHOTOS: M. SZAJEWSKI, RAFAŁ KOLSUT

GDAŃSK'S
MARINA, LOCATED
BY THE MOTŁAWA
RIVER, IS A LIVELY
SITE FULL OF
YACHTS AND
RESTAURANTS ALL
OVER THE BANKS.

granted to Gdańsk were based on Lübeck laws. Those
cities were characterised by lack of a main square with
a long and wide main street instead. In Gdańsk, it’s
Długa Street that changes into Długi Targ (Long Market). Why such a solution? It’s of pragmatic reasons:
it allowed merchant carts to reach the river where the
goods were loaded onto ships. In order to make the
street convenient to carts and carriages, the buildings
also had to be constructed in a specific way – tall and
narrow. They come in different styles: from Renaissance, through Baroque and Classicism, to 19th century.
The history of each of them is fascinating. When coming to Gdańsk, it’s worth to hire a tour guide who will
tell stories about each one of them and teach how to
recognise elements of different styles of architecture.
Amber is the symbol of the city’s wealth and naval
culture. As far back as the prehistoric times, peoples
inhabiting the area of Pomorskie engaged in its processing. In the city’s Golden Era, Gdańsk was one of

can be admired in the Main Town Hall, branch of the
Gdańsk History Museum. It depicts the city of Gdańsk
as marked by God, who is understood in the Protestant
way (Gdańsk was culturally diverse, which made it
unique compared to the Crown of the Kingdom of
Poland) – marking the city with divine providence, but
leaving its prosperity to its citizens and their hard work.
The source of the city’s rapid development was in its
membership in the Hanseatic League. There were several similar organisations, but the most powerful one
evolved around German countries. This famous union
of cities grouped the ports of the Baltic Sea and its most
important centre was Lübeck. The first municipal rights

S P I R I T

O F

T H E

C I T Y

STADENS SJÄL

PAGE 11

GDAŃSK

A manifestation of its former glory is the painting Apotheosis of
Gdansk by Izaak van den Blocke which can be admired in the Main
Town Hall, branch of the Gdańsk History Museum. It depicts the city
of Gdańsk as marked by God, who is understood in the Protestant way
(Gdańsk was culturally diverse, which made it unique compared to the
Catholic Commonwealth) – marking the city with divine providence,
but leaving its prosperity to its citizens and their hard work.

 GDAŃSK'S MAIN
TOWN IS THE
IDEAL PLACE TO
ENJOY NIGHTLIFE,
ESPECIALLY AT
THE WEEKENDS.
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the most important amber centres in the world. Today,
the city lives up to its tradition. An obligatory element
of any tour around the Main Town is a walk along
the Amber Fifth Alley, which comprises streets full
of amber stalls, galleries and workshops. The history
of Gdańsk’s ties to amber can be followed in the Museum of Amber and on the Archaeological Museum’s
exhibition, “The Amber through the Millennia”. But
amber also means international business. Each year,
Amber Expo hosts the Amberif International Amber
Fair and the accompanying Amber Look fashion and
amber gala during which contemporary designers
present trending approaches to this traditional material that fit perfectly into current fashion trends.

PHOTOS: ŁUKASZ PIETRZAK, PTB

 ST. MARY'S CHURCH
IS THE LARGEST BRICK
BASILLICA IN EUROPE.
YOU CAN CLIMB THE
TOWER TO ENJOY VIEW
OF THE WHOLE CITY.

 PÅ SVENSKA

PHOTOS: RAFAŁ KOLSUT

GDAŃSK
EN FRAMGÅNGSRIK SJÖSTAD
NÅGOT LIKNANDE GAMLA STAN I GDANSK
HITTAR DU INTE I NÅGON ANNAN POLSK
STAD. DETTA HANDLAR INTE BARA OM
LOKALPATRIOTISM UTAN OCKSÅ OM
ARKITEKTUREN SOM ÄR SÅ ANNORLUNDA HÄR.
DEN ÅTERSPEGLAR DEN STARKA RELATION TILL
HAVET SOM ÄN IDAG PÅVERKAR STADEN.

G

dańsk har alltid varit en klenod bland polska städer, och det var den första och viktigaste hamnstaden med strategisk betydelse för det polska kungariket.
På 1400-och 1500-talet upplevde staden sin guldålder
och var den rikaste i republiken. Den var också unik på
grund av sin etniska och kulturella mångfald. Handel
och arkitektur blomstrade, och medelklassen började
bli förmögen. Storborgarnas familjer importerade
konstverk, samtidigt som hantverket, som också inkluderade unika bärnstenssmycken i världsklass, utvecklades. Ett uttryck för denna glansperiod är målningen
“Apotheosisen av Gdansk”. Denna förgudning kan man
se i stadens rådhus (Ratusz Głównego Miasta), som är
en del av Historiska museet i Gdansk. Tavlan föreställer
staden välsignad av Gud, vilket bör förstås på ett protestantiskt sätt: Staden erhöll visserligen Guds försyn,
men det kom an på medborgarna och deras hårda arbete att bibehålla stadens välstånd.
Stadens välstånd hade sin grund i dess medlemskap i Hansan. Då fanns det flera Hansaförbund, men
det starkaste bildades runt de tyska staterna. Denna
berömda branschorganisation omfattade städerna
runt Östersjön, med Lübeck som viktigaste centrum.
Ursprungligen fick Gdansk sina stadsrättigheter enligt
just Lübecks lagar. Hansastäderna kännetecknades av
att det inte fanns något centralt torg, utan istället byggdes en lång och bred huvudgata. I Gdansk är en sådan
gata Długagatan, Långa gatan, som avslutas med Długi
Targ. Långa torget. Varför hade man ett sådant system? Jo, detta var en pragmatisk lösning som lät han-

 THE GRANARY
ISLAND WITH ITS
REBUILT GRANARIES,
WHICH IN THE CITY'S
GOLDEN ERA USED TO
OPERATE HUNDREDS
OF SHIPS A DAY.

 THE CRANE, ANOTHER
CITY'S ICON, USED TO BE
THE CENTRAL POINT OF THE
NAVAL TRADE IN GDAŃSK.

delsvagnar passera ner till floden, där man lastade över
varor till olika fartyg. För att gatorna skulle vara bekväma för vagnarna, måste också husen byggas på ett
visst sätt. I Gdansk är de höga och smala. Det finns en
mängd olika stilar, från renässans till barock och klassicism, till 1800-talets slut. Historien om vart och ett av
husen är fascinerande, och under ett besök i Gdansk är
det värt att ta en promenad med en guide som talar mer
om varje byggnad och om hur man känner igen detaljer
i olika arkitektoniska stilar.
En symbol för staden med dess rikedom och sjökultur blev bärnstenen. Redan de förhistoriska folk som
bebodde dagens Pommern arbetade med denna råvara.
Under sin glanstid blev Gdańsk ett av världens viktigaste centrum för bärnsten. Idag fortsätter man denna
tradition. Ett måste är en promenad genom ”Amber
Fifth Avenue” i centrala Gamla Stan, vilken består av
smågator fulla av stånd, gallerier och bärnstensverkstäder. Historien om stadens band till bärnsten kan man
följa på Bärnstensmuseet och Arkeologiska museet
på utställningen “Från bärnsten genom årtusenden”.
Bärnsten innebär idag även en internationell affärsverksamhet-varje år arrangeras på Amber Expo den så
kallade Amberif, den Internationella bärnstensmässan
(Międzynarodowe Targi Bursztynu Amberif) med den
åtföljande Amber Look, en mode-och bärnstensgala där
moderna designers presenterar nya förhållningssätt till
detta traditionella material, som perfekt matchar de
senaste trenderna inom modet.
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SOPOT
NEVER SLEEPS
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PHOTO: JACEK_KADAJ / FOTOLIA.COM

SOPOT

 PLAC ZDROJOWY,
LOCATED RIGHT AT
THE SEA, IS THE MAIN
SQUARE OF SOPOT,
TRICITY'S PARTY HUB.

THE END OF SUMMER DOES NOT MEAN THAT THE INTENSE
ATMOSPHERE OF SOPOT WILL BEGIN TO COOL DOWN.
SINCE THE END OF OCTOBER, IT CHANGES FROM A
RESORT CITY INTO TRICITY’S PARTY AND MUSIC RETREAT.
THERE IS NO SHORT OF CULTURAL EVENTS, EITHER.
text

Sylwia Gutowska
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SOPOT
 PLACES LIKE SPATIF
ENSURE AN ADVENTUROUS
NIGHT WITH A BOHEMIAN
HINT. THE LEGENDARY PUB
THROWS SPONTANEOUS
DANCING PARTIES AT
THE WEEKENDS.

hose in need of showing their dancing
moves, and those craving all sorts of
party experience know too well where to
head during the weekend. Bohaterów Monte
Casino, the famous pedestrian street in Sopot,
transforms into the nightlife centre for all
sorts of entertainment seekers. From house
beats, through classic disco, to glamour and more
sophisticated tunes, to jazz and live concerts. There is
plenty for everyone.
Before you get ready for the party, it is good to grab
a snack. It is a well-known fact that Sopot is famous
for its wide range of eating places – from lunch bars to
elegant restaurants. Then, you can hit the dance floor.
Again, the possibilities are virtually limitless. Do you
wish to dance to live music? Visit Galeria 63. Those
preferring conventional disco will not be disappointed,

FOR SOME, WEEKEND MEANS RELAXING AFTER THE WEEKLY
WORK MARATHON, FOR OTHERS, IT IS AN OPPORTUNITY TO LET
GO OF STRESS AMONG FRIENDS, AND TO THE SOUND OF GOOD
MUSIC. FOR THOSE IN NEED OF MORE THRILLING EXPERIENCES,
A GUIDE TO TOP CLUBS OF TRICITY HAS BEEN CREATED. 3CITY TV
ALLOWS YOU TO TAKE A PEEK INSIDE THE CLUBS THAT ARE WORTH
CHECKING OUT, AND PLAN AN UNFORGETTABLE NIGHT. CHECK
OUT THE VIDEO FOOTAGE, AND THE EVENTS CALENDAR, AND YOU
ARE BOUND TO COME ACROSS A PLACE THAT WILL GUARANTEE
YOU AN MEMORABLE EXPERIENCE. 3CITY TV WILL ALSO INTRODUCE
MULTICLUB CARDS THAT WILL ALLOW FREE ENTRANCE TO CLUBS,
WILL SERVE AS CLUB CARDS, AS WELL AS PAYMENT METHOD.
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as “Monciak” and surrounding streets offer plenty of
clubs with colourful cocktails and great music. Make
sure to visit Mewa Towarzyska that, despite not being
spacious, each week attracts crowds of cheering party
goers. You can dance your feet off to music ranging
from r’n’b, to hip-hop and classic hits straight out of
old-school discos.
Speaking of discos, when you are in Sopot you just
cannot miss out on the legendary SPATiF. For half a
century this place has been a jumble of artists in every
sense of the word. Fun and games guaranteed. The
same can be said about Wtedy located at Kościuszki
street, near the railway station. Dedicated to the locals,
it quickly gained recognition among a wide variety of
minglers. It is a place for more mature people, around
30 years old (the lower age limit is 24), who look forward to letting their hair down for the weekend.
Electro and alternative music aficionados should stray
to the seaside park near the Grand Hotel, to Sfinks 700.
It is a legendary place whose artistic director for the last
couple of years has been the famous jazz pianist Leszek
Możdżer. It is a place full of concerts and events with
world-famous DJ-s. Something more chilled out? One of
the places where you will hear live jazz music is the Yellow
Jazz Club located at the Spa Square. Each year in October, Sopot is host of the Sopot Jazz Festival. Concertgoers
should check the events in ERGO Arena that is located on
the border of Gdańsk and Sopot. And what is the best way
to end a party? Maybe with a Spanish snack in the Tapas
pub? There are plenty of possibilities to explore, you will
have to find out what best suits your needs.

PHOTO SOURCE: PTB

 ELECTRO MUSIC AMATEURS
CAN IMMERSE THEMSELVES
IN A DENSE NET OF HIP CLUBS
ALL AROUND THE TOWN.

 PÅ SVENSKA

SOPOT – STADEN SOM ALDRIG
SOVER
ATT SOMMAREN TAR SLUT BETYDER INTE ATT DEN
HETA STÄMNINGEN SVALNAR I SOPOT. I OKTOBER
MÅNAD FÖRVANDLAS DENNA SEMESTERORT
TILL ETT FESTERNAS MUSIKENS MECKA MITT
I TRESTADEN. DET SAKNAS INTE HELLER
KULTUREVENEMANG.

PHOTO: ARTUR RAWICZ / MFK.COM.PL

D

e som vill dansa och festa på olika sätt vet vart
de bör rikta sina steg när helgen närmar sig. Den
berömda strandpromenaden i Sopot och den gata som
heter Bohaterow Monte Casino, blir då nattlivscentrum
med underhållning för olika smaker. Från house musik
och typisk disko till glamour eller mer sofistikerad
stämning och dessutom jazz och liveframträdanden.
Var och en kommer att hitta något som passar.
Innan man ger sig ut och festar, är det bra att äta ordentligt. Sopot är sedan länge känt för sitt breda utbud
av restauranger - från lunchbarer till ett urval av utsökta
restauranger. Först efter den goda maten kan du slå
runt på dansgolvet. Och möjligheterna är många. Vill
du dansa till levande musik? Då ska du besöka Galleri
63. De som föredrar konventionell diskomusik kommer
inte att bli besvikna, eftersom det på och runt gågatan
“Monciak”(Monte Casinogatan) finns åtminstone ett
par klubbar med färggranna drinkar och glad musik.
Ett besök på Den Sällskapsjuka Måsen (Mewa Towar-

zyska) är ett måste. Måsen får i sina trånga lokaler plats
med massor av festprissa. Här pendlar musiken mellan
olika stilar som r’n’b, hip hop och klassiska hits direkt
från de gamla diskoklubbarna.
På tal om gamla Sopots diskoklubbar, går det helt
enkelt inte att missa den legendariska SPATiF. Sedan
ett halvt sekel samlar klubben ett virrvarr av konstnärer
i alla bemärkelser. Och här garanteras en lättsam stämning. . Likaså råder en avslappnad atmosfär i klubben
Wtedy (Då) vid Kosciuszkogatan, intill järnvägsstationen. Denna klubb som startades med tanke på lokala
gäster och har blivit allt populärare också bland andra
partysugna. Du möter där något mer mogna gäster – de
här är en klubb för människor runt trettio (minimiålder
är tjugofyra år) som söker efter avkopplande fester på
helgen.
Anhängare av elektronisk och alternativ musik bör
ta en avstickare till klubb Sphinx 700, i den parken vid
Grand Hotel och havet. Denna legendariska plats drivs
sedan ett par år tillbaka av den välkände jazzpianisten
Leszek Możdżer. Klubben är värd för konserter och evenemang med internationellt kända DJs. Letar du kanske
efter en något lugnare atmosfär? En av de platser där du
kan lyssna på levande jazz är Yellow Jazz Club vid Plac
Zdrojowy. I Sopot hålls varje år i oktober Sopot Jazz Festival. De som älskar stora konserter måste också titta i
programmet för evenemang på ERGO Arena, som ligger
på gränsen mellan Sopot och Gdansk. Och vad är det
bäst att avsluta festen med? Kanske med spanska smårätter på Tapas pub? Möjligheterna är många, kolla upp det
som passar just dig bäst.
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 THOSE
WANTING TO
SIP A GLASS OF
WINE LISTENING
TO LIVE MUSIC
CAN CHOOSE
FROM CLIMATIC
JAZZ CLUBS.
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GDYNIA

GDYNIA’S
NEW, LURING
ATTRACTIONS

PHOTO: WOJTEK JAKUBOWSKI / FOTOKOMBINAT

THE POOL OF NUMEROUS AND WELL-KNOWN TOURIST ATTRACTIONS IN
GDYNIA HAS THIS YEAR BEEN INCREASED BY TWO NEW AND ORIGINAL, WHICH
IMMEDIATELY BECAME THE HIGHLITS OF THE SEASON: THE EMIGRATION
MUSEUM, AND A RAILWAY TO THE TOP OF THE STONE MOUNTAIN (KAMIENNA
GÓRA) FROM WHICH THERE IS A SCENIC PANORAMA OF THE SEA AND THE CITY.
text
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 GDYNIA FILM CENTRE, OPENED IN SEPTEMBER 2015,
IS A MULTIFUNCTIONAL CULTURE INSTUTUTION WHICH
HOUSES GDYNIA FILM SCHOOL, POMORSKIE GDYNIA
FILM FOUNDATION AND, OF COURSE, A CINEMA.
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GDYNIA

 MUSEUM OF
EMIGRATION
IS A NEW
IMPORTANT
PLACE OF
HERITAGE
THAT WAS
LONG
NEEDED.
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The idea for locating the Emigration
Museum in Gdynia came from the
simple fact that this city witnessed
an enormous wave of emigration in
the 1920s and 1930s. Gdynia, which
at the time was under construction,
saw Poles arriving from all around
the country in order to build the
harbor and the city.
located just next to Gdynia Film Centre, at Grunwaldzki
Square (Plac Grunwaldzki), in the vicinity of the Music
Theatre and the concert bowl. In two months, more than
90,000 people reached the mountain top with the train,
among them many elderly, disabled, but also parents
with small children in pushchairs and strollers, that find
it difficult to reach the top of the hill using the stairs. The
peak of Stone Mountain reveals a scenic panorama of
the sea, port, and the city. There is also a park, in which
during summer promenade music concerts are organised each Sunday. After such an experience, take a walk
along the streets of this beautiful, quality residential area
of Gdynia, rich in historical modernist buildings, and
return to the city centre by train.

 THE BUILDING
OF THE RECENTLY
OPENED MUSEUM
OF EMIGRATION
FROM THE INSIDE
– SPACIOUS
AND MODERN.

PHOTOS: BOGNA KOCIUMBAS

he only Emigration Museum in Poland was
opened in May, 2015, in the building of the
former Maritime Station. This state-of-the-art
science, education and cultural institution is located at 1
Polska street, next to the French pier, a docking place of
the largest cruise ships from all around the world.
The museum is not only a finely designed and realised permanent exhibition, but also a cinema, restaurant, cafe, bookstore and souvenir shop. It is a place
where numerous events are organised, such as meet
the author sessions, concerts, and screenings of emigration-inspired films. It is here, obviously, that memories,
documents, and mementos gathered, or related by emigrants, are being stored and researched.
The idea for locating the Emigration Museum in
Gdynia came from the simple fact that this city witnessed an enormous wave of emigration in the 1920s
and 1930s. Gdynia, which at the time was under construction, saw Poles arriving from all around the country
in order to build the harbor and the city. Unfortunately,
they also came here to leave Poland on board of transatlantic ships. Hundreds of thousands of people who failed
to adapt to the Polish reality decided to try their luck
abroad. The most common destination was the United
States of America, but also Brasil, Argentina, and others.
There, they got back up, and some of them even made
very interesting careers. Anyone at least slightly familiar
with the history of Poland knows that Polish emigration,
this socially painful phenomenon, dates back to the 18th
century, and has affected almost every Polish family.
It is estimated that around 20 million people of Polish
descent live around the world. Their ancestors, or themselves, left homeland to try their luck on the other side of
the pond. Emigration Museum is a place, in which every
visitor can contemplate upon this phenomenon.
Another tourist-luring novelty in Gdynia is the railway to the Stone Mountain that was inaugurated in June.
Although it cannot compete in terms of height with Gubałówka in the Tatra Mountains, the 2.5-minute, free ride
to the height of 42 meters has turned out to be the highlight of the summer season. The lower railway station is
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 THE
RAILWAY TO
THE STONE
MOUNTAIN
IS A NEW
ALTERNATIVE
FOR A WALK
UP THE HILL,
ESPECIALLY
IN THE
AUTUMN.

Another tourist-luring novelty in Gdynia is
the railway to the Stone Mountain that was
inaugurated in June. Although it cannot
compete in terms of height with Gubałówka in
the Tatra Mountains, the 2.5-minute, free ride
to the height of 42 meters has turned out to be
the highlight of the summer season.
 PÅ SVENSKA

GDYNIA LOCKAR
MED NYA ATTRAKTIONER
DE REDAN MÅNGA OCH VÄLKÄNDA
TURISTATTRAKTIONERNA I GDYNIA HAR FÅTT
TVÅ NYA OCH ORIGINELLA TILLSKOTT, SOM
BLEV RIKTIGA HITS SOMMAREN 2015: DET ENA
ÄR EMIGRATIONSMUSEET OCH DET ANDRA ÄR EN
SMALSPÅRIG JÄRNVÄG SOM GÅR UPP TILL TOPPEN
AV KAMIENNA GORA (STENBERGET) MED EN
FANTASTISK UTSIKT ÖVER STADEN OCH HAVET.

PHOTO: KAROL STAŃCZAK

V

årt lands första och enda emigrationsmuseum
öppnades i maj 2015 i den tidigare sjöterminalen
vid Polskagatan intill Franska kajen, där världens största
passagerarfartyg lägger till. Museet utgör en modern
vetenskaplig institution med utbildnings- och kulturaktiviteter. På museet finns inte bara en attraktivt utformad
och permanent utställning utan också biograf, restaurang, café, bokhandel och souvenirbutik. Där arrangeras
många evenemang: möten med författare, konserter
och filmvisningar inspirerade av ämnet utvandring. Här
sammanställs och bearbetas förstås dokument och minnessaker som man har fått av polska utvandrare.

Idén om att skapa ett emigrationsmuseum just i
Gdynia kom från det enkla konstaterandet att staden
upplevde en enorm utvandringsvåg under 1920- och
1930-talen. Till Gdynia strömmade det då in polacker
från hela landet för att bygga hamnen och den nya
staden. Tyvärr kom de också hit för att lämna Polen ombord på atlantångare. Hundratusentals människor som
inte hade funnit sig till rätta i den polska verkligheten,
bestämde sig för att söka lyckan utomlands. Det vanligaste målet var USA, men man reste också till Brasilien,
Argentina och andra länder. I de nya länderna kunde
människor komma på fötter igen, och en del av dem
fick mycket intressanta yrkeskarriärer. Den som kan
något om Polens historia vet att den socialt smärtsamma
utvandringen i vårt land går tillbaka till 1700-talet och
har drabbat nästan varje polsk släkt. Det beräknas att
det i hela världen lever cirka 20 miljoner människor av
polsk härkomst, vilkas förfäder eller själva lämnade sitt
hemland för att söka lyckan på andra sidan av Atlanten.
Emigrationsmuseet är en plats där alla besökare kan reflektera över det fenomen som utvandring är.
Den andra nyheten som från och med juni 2015
lockar tusentals turister till Gdynia, är en smalspårig
järnväg upp till Kamienna Gora (Stenberget). Den kan
inte konkurrera med t.ex. Gubalowka i Tatrabergen,
men den 2,5 minuter långa gratisresan upp till en höjd
av 42 meter blev ändå en stor attraktion i somras. Den
nedre stationen ligger precis intill det nya Gdynia Film
Center, på Grunwaldtorget (Pl.Grunwaldzki), nära den
nyrenoverade Musikteatern och en utomhusscen. Under
loppet av två månader transporterades fler än 90 000
passagerare upp till Stenberget och ner igen. Många av
dem var äldre och personer med funktionsnedsättning,
samt föräldrar med små barn i barnvagn som annars har
svårt att ta sig uppför trapporna. På toppen av Stenberget
väntar en vacker utsikt över havet, hamnen och staden.
Där finns också en park som på sommarens söndagar
bjuder på promenadkonserter. Efter dessa intryck är
det värt att ta en promenad på gatorna i detta vackra bostadsområde i Gdynia som är rikt på sevärdheter i form
av modernistisk arkitektur. Och slutligen kan man återvända med järnvägen ner till stadens centrum.
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THE POLISH RIVIERA –

 TAPAS AT PATIO ESPAÑOL, GDANSK
 SPA AT SHERATON

A STENA LINE DESTINATION AND
A GROWING YEAR ROUND TREND
MORE AND MORE PEOPLE ARE DISCOVERING POLAND AS AN ATTRACTIVE HOLIDAY
DESTINATION. AND MOST ATTRACTIVE OF ALL IS THE STENA LINE DESTINATION – THE POLISH
RIVIERA. THE POLISH RIVIERA IS HOME TO A FANTASTIC COASTAL STRIP WITH MILE-LONG
BEACHES AND THE TRI-CITY AREA OF SOPOT, GDANSK AND GDYNIA. IT’S THE PLACE TO GO
FOR SHOPPING, RELAXING SPA EXPERIENCES, AND EXQUISITE CULINARY DELIGHTS. AND
CONTRARY TO WHAT YOU MIGHT THINK, THIS ISN’T JUST A SUMMER DESTINATION – THE
AUTUMN AND WINTER ARE THE PERFECT TIMES TO COME HERE AND HAVE A GOOD TIME!

text

Alexandra Hansson Hallgren

photos

Georg van der Weyden

Marketing Manager/Marketing Coordinator
Stena Line, Baltic Sea

T

he number of people travelling from
Karlskrona to Gdynia with Stena Line
has never been higher. Our three
ships are carrying more and more passengers
– both on foot and in cars. Passengers who
are keen to follow the growing trend and to
holiday or spend a weekend in Poland. The
tri-city area on the Polish Riviera is home
to many high-class hotels and spa facilities,
has excellent shopping opportunities, and a
wealth of innovative restaurants, “vinotheks”
(high-end wine shops) and cafés. Relax in the
spas, swim in the pools, and eat and drink at
half the cost of back home… And best of all,
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if you visit the Polish Riviera in the autumn
or winter, you’ll find a slightly quieter tempo
and more laid back feel than during the lively
summer months.
TAKE THE WHOLE FAMILY
Not only is the Riviera home to a fantastic
range of spas and northern Poland’s biggest
shopping malls, it also offers a wide range of
entertainment and activities for families with
children, and a wealth of interesting history
and culture to explore. There’s something
for all ages and the activities are also a lot
cheaper than at home!

L I F E

A GASTRONOMIC JOURNEY
When it’s a bit cooler outdoors, what could be
better than chilling out indoors in one of the numerous cafés in Gdansk’s Old Town, or visiting
one of Sopot’s superb restaurants? The food
quality is superb, and the beautifully prepared
and presented dishes combine classic and modern flavours, offering new taste experiences and
delights for even the most discerning gourmet.
Choose between international cuisine and more
local delights – whatever you choose, you will
not be disappointed. Setting and atmosphere
are important components of the overall dining
experience and the restaurants on the Polish
Riviera have spared no expense when it comes
to ensuring premium quality and comfort. Quite
the reverse – this is a place that specialises in
attractive décor and modern features while retaining the unique features of the region.

RECHARGE AT SPAS
The area is home to numerous superb spa
hotels that offer relaxation and the opportunity
to recharge your batteries. Many of the hotels
in Sopot, in particular, have extensive and
luxurious spa facilities, offering a wide range
of different treatments. If a spa holiday this autumn or winter is what takes your fancy, allow
us to heartily recommend Mera Spa, Sheraton,
Sofitel Grand and Haffner in Sopot and Hotel
Gdansk. There are numerous relaxing spa treatments from which to choose and the prices are
approximately half those at home in Sweden.
SPAS FOR THE WHOLE FAMILY
If you’re travelling with children, then Mera
Spa in Sopot is the ideal destination, offering
wonderful treatments specially designed for
children and teenagers. They even offer joint
parent and child treatments! How about a
chocolate massage and chocolate treats for
the children while the parents relax and enjoy
their spa treatment in peace, for example?
CHRISTMAS SHOPPING IN POLAND
Poland is the perfect place to do your Christmas shopping. The massive, modern shopping
malls are thick on the ground and have shops,
labels and brands to suit all tastes. Gdynia is
home to northern Poland’s biggest shopping
mall – Centrum Riviera which, with just over
250 stores, is bigger than the biggest mall in
Sweden. Gdynia is also home to Klif, which
has over 100 stores, while in Gdansk, you’ll
find Galeria Baltycka with its 220 stores and,
in the centre of Gdansk itself, the Madison
shopping mall, not to mention the numerous
cosy small independent retailers lining the
cobbled streets of the city.
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You can also combine your shopping trips
in Poland with the chance to buy ever-popular
Christmas gifts such as cosmetics, perfume,
sweets and toys on board our ships. Our ships’
Bordershops are also, incidentally, the perfect
place to bargain hunt, with prices up to 60%
cheaper than ashore. The Stena Spirit and Vision, which sail the Karlskrona-Gdynia route,
are packed to the gunwales with must-buy
items for you, your friends, and family!
Welcome aboard!

 SHOPPING AT
CENTRUM RIVIERA.

du provar så blir du inte besviken. Miljö och
atmosfär är också viktigt för helhetsupplevelsen
och på restaurangerna har man inte snålat
på varken kvalité eller komfort. Tvärtom, här
gillar man snygg inredning och moderna detaljer, men utan att göra avkall på det unika.

 PÅ SVENSKA

POLENS RIVIERA –
EN VÄXANDE TREND,
ÅRET RUNT.
ALLT FLER FÅR UPP ÖGONEN FÖR POLEN
SOM SEMESTERDESTINATION. DET SOM
LOCKAR ALLRA MEST ÄR STENA LINES
DESTINATION POLENS RIVIERA. HÄR
HITTAR MAN EN FANTASTISK KUSTREMSA
MED MILSVIDA STRÄNDER OCH DE TRE
GRANNSTÄDERNA SOPOT, GDANSK OCH
GDYNIA. HIT ÅKER MAN FÖR ATT SHOPPA,
UPPLEVA SKÖNA SPAUPPLEVELSER OCH
AVNJUTA KULINARISKA MÅLTIDER. OCH I
MOTSATS TILL VAD MAN KAN TRO, SÅ ÄR
DET HÄR INTE BARA ETT SOMMARRESMÅL.
HÖSTEN OCH VINTERN ÄR EN PERFEKT TID
ATT KOMMA HIT OCH NJUTA.

A

ldrig tidigare har så många rest med Stena
Line från Karlskrona till Gdynia. Våra tre
fartyg transporterar fler och fler resenärer, med
eller utan bil, som vill följa den växande trenden
– att åka på weekend eller semestra i Polen. Här
i trestadsområdet vid Polens Riviera finns gott
om fina hotell, spaanläggningar, bra shopping
och massor av innovativa restauranger, vinotek
och kaféer. Njut av spa, bada i pooler, ät och
drick till halva priset jämfört mot hemma.
Och det bästa med att resa hit på hösten och
vintern är det lite lugnare tempot jämfört med
under de mer livliga sommarmånaderna.
TA MED HELA FAMILJEN
Förutom ett fantastiskt spaliv och norra
Polens största shoppinggallerior finns här
flera roliga aktiviteter för barnfamiljer, och
även en intressant historia och kultur. Det
finns något för alla åldrar och dessutom är
aktiviteterna billigare jämfört med hemma.
EN GASTRONOMISK RESA
När det är lite kyligare ute passar det perfekt
att mysa inomhus på något av alla kaféer i
Gamla Stan i Gdansk, eller besöka någon av
Sopots härliga restauranger. Maten här är god,
vällagad, och samtidigt modern med många
nya smakupplevelser. Välj mellan de internationella köken eller de mer lokala. Oavsett vad

J O Y

LADDA NY ENERGI PÅ SPA
I området finns många fina spahotell som erbjuder avkoppling och möjlighet att fylla på med
ny energi. Framför allt i Sopot har många av hotellen stora lyxiga spaavdelningar med ett brett
utbud av behandlingar. För dig som är sugen
på en sparesa i höst eller vinter kan vi varmt
rekommendera Mera Spa, Sheraton, Sofitel
Grand och Haffner i Sopot samt Hotel Gdansk.
Det finns många sköna spabehandlingar att
välja mellan, och prisnivån ligger på ungefär
hälften om man jämför med hemma i Sverige.
SPA FÖR HELA FAMILJEN
Reser du med barn så välj gärna Mera Spa i
Sopot som också erbjuder sköna behandlingar anpassat för barn och ungdomar. Det
finns till och med gemensamma föräldra- och
barnbehandlingar. Eller vad sägs om chokladmassage och choklad att äta till barnen medan
föräldrarna kan njuta av sin spabehandling?
JULSHOPPA I POLEN
Polen är ett perfekt resmål för julklappsshopping. De stora moderna galleriorna ligger
tätt och erbjuder butiker och märken för alla
smaker. I Gdynia finns norra Polens största
shoppinggalleria – Centrum Riviera. Med sina
drygt 250 butiker är den här gallerian större än
Sveriges största. I Gdynia finns också Klif med
över 100 butiker och i Gdansk ligger Galeria
Baltycka med 220 butiker. I Gdansk centrum
finns galleria Madison och förstås också många
mysiga småbutiker bland kullerstensgatorna.
Kombinera shoppingen i Polen med att
handla julklappar som kosmetika, parfym,
godis och leksaker ombord. Du kan också
alltid fynda i vår Bordershop ombord till
priser som är upp till 60% billigare än i land.
Fartygen Stena Spirit och Vision på linjen
Karlskrona-Gdynia är laddade med varor
till dig själv och till vännerna och familjen.
Välkommen ombord!
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HEALTH! IT IS ONE OF THE MOST COMMON THINGS WE
WISH TO ONE ANOTHER. HOWEVER, EACH AND EVERY
ONE OF US WILL FINALLY FACE THE NEED TO USE THE
SERVICES OF MEDICAL CLINICS.
text

Jakub Milszewski

A

proper choice of a clinic is not easy.
Treatment abroad is also not an easy
decision. Partly because of our fear
of new and the unknown, and partly due to
the commonplace opinion that medical treatments abroad are extremely expensive.
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THE FAMOUS AND THE UNKNOWN
Poland is becoming an increasingly popular
destination of “medical journeys”. People
from all over the world, including some of the
most famous ones, come to Poland to take up
treatment. Not long ago the American actor,

L I F E

FOR THE YOUNG AND FOR THE ADULTS
It does not take a fortune teller to tell European demographic structure in ten years.
European society is becoming older and the

PHOTO: MICHAELJUNG / FOTOLIA.COM
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director and film producer John Malkovich
visited Poland to receive medical treatment.
Polish clinics also attract actresses and models
who successfully pursue international careers
in Hollywood or Paris.
Obviously, Poland has become popular not
without a reason, which is some of the world’s
best specialists and extremely well-equipped
clinics. These are the factors that encourage
foreigners to pursue treatment here. How
to convince those that are in doubt? Psychic
comfort before, during and after the treatment
is equally important to professionalism and
experience. The patient needs to feel safe and
needs to be provided with proper care. When
deciding on a Polish-based treatment, they
do not need to worry about language barrier
and lack of understanding, as all employees
of the clinics are fluent in different foreign
languages. Doctors are aware of the fact that
understanding the patient needs and expectations is key to a successful therapy. They strive
to achieve this understanding on every plain of
the diagnostic-therapeutic process.

future looks bleak: it will get even worse. The
clinics of Pomorskie region recognize the
problem and provide full rehabilitation and
care to the elderly. It is not necessary to undergo a complicated treatment to immediately
relieve yourself from pain connected with
spine ache or cardiac disorders. In many cases
it is sufficient to take advantage of the clinics
of Pomorskie region and undergo rehabilitation or conservative treatment. The elderly are
especially taken care of in Polish hospitals and
every step is taken that they feel at home. This
helps achieve quicker recovery. Doctors treat
all patients with kindness and, most importantly, with full professionalism.
Every single clinic in Pomorskie region has
been founded in order to provide for those in
need of specialized medical treatment. Our
doctors will provide help to anyone requires it.
Patients can rest assured – their well-being and
even life rest in skilled hands.
A huge asset of rehabilitation centres of
Pomorskie is where they are located. Because
of it, the recuperation process is not limited to
sheer exercise, but is supplemented with the
possibility to relax in the open, at the beach
for instance. After all, every doctor knows that
patient’s positive attitude is half of the success.
One of the leading rehabilitation centres is the
Krojanty Clinic in the town of Krojanty, near
Chojnice. Located at the edge of the Tuchola
Forest, about 2-hour drive from Gdańsk, the
centre specialises in treating of spinal, musculoskeletal disorders, and headaches, and its
treatment system is mainly about increasing
the organism’s resistance to stress and strains.
Specialists employed in Krojanty are also competent when it comes to rehabilitation after
orthopedic operations, and fractures, preoperative rehabilitation, wellness with anti-stress
programme, or activation of the elderly.
Another point of interest on the “rehabilitation map” of Pomorskie is the five-star Grand
Lubicz – Uzdrowisko Ustka Hotel in Ustka,
located 150 km from Gdańsk. There, you will
be able to choose out of 25 special treatments:
balneotherapy, hydrotherapy, thermotherapy,
phototherapy, electrotherapy, kinesitherapy,
as well as inhalation chambers, and massage
salons. Treatments include: treatment of orthopedic disorders, disorders of the nervous
system, rheumatic and cardiac diseases,
hypertension, rehabilitation of women after
mastectomy, treating diabetes, endocrine
diseases, osteoporosis and occupational disorders. Ustka is also famous for its brines and
peloid deposits, which in combination with
iodine-rich sea climate can do wonders.
Wonders is also what you will most probably encounter in Hotel Kuracyjny (Curative

Hotel) in Gdynia. Outstanding specialists
with knowledge of the latest rehabilitation
methods, as well as state-of-the-art equipment
guarantee success. Aside from orthopedic
rehabilitation, gynecological rehabilitation is
also available, as well as treating spinal pains,
osteoarthritis therapy, and therapy for children with poor posture. Special programmes
are also available, such as relaxation programme directed towards overworked people.
The Medical – Rehabilitation Centre that functions at the hotel offers 7 and 14-day rehabilitation packages – they are worth checking when
planning a trip to the sea.

Dent Days - Weekend Smile
NOVEMBER 6, 7, 8, 2015,
AND DECEMBER 4, 5, 6, 2015.

DEAR TOURIST!
COME AND VISIT GDAŃSK
AND POMORSKIE!
Special discounts, up to 30%, are waiting
here for you in professional dental clinics,
restaurants, as well as many other places.
You are entitled to a discount after booking
(directly via the website):

KEEP SMILING
Smile is the key, everyone knows that, that
is why oral cavity health is an absolute 101.
And again, top-notch equipment, and best
specialists, and incredibly affordable prices.
Also, a practically infinite range of services.
Professional aesthetic treatments include
services from all areas of dentistry, dental implantology, dermatology, and facial cosmetic
surgery. Using the latest achievements of
contemporary medicine, and advanced technology is standard procedure in Pomorskie
clinics. There is a reason why one of the best
rated dental clinics has been named the European Centre of Implantology and Aesthetics.
In Vivadental clinic in Gdańsk a team of specialists with years of experience in innovative
treatment methods and performing complex
face and teeth metamorphosis is responsible
for the therapy.
Another leading clinic is the Perfect Smile
Clinic (Klinika Uśmiechu Perfect Smile).
Its founders – dental implantologists Marek
Markiewicz and Tomasz Zarański - have from
the very beginning set a goal of effective, and
at the same time non-invasive and fast treatment. Perfect Smile is one of few clinics to
implement interdisciplinary treatment that focuses not on one tooth, but on entire dentition
and its role in patient’s health and looks. It has
been made possible by using innovative, and at
the same time simple cosmetic and treatment
methods.

Dental clinics:

VIVADENTAL - www.vivadental.pl
PERFECTSMILE - www.perfect-smile.pl
DENTINEO - www.dentineo.eu
TRENDMED.EU - www.trendmed.eu

Hotels:

Wieniawa Spa & Wellness - www.hotelwieniawa.com
Lech Resort & Spa - www.lechresortspa.pl
Hotel Bartan *** - www.hotelbartan.pl
Fabryka Zdrowego Snu - www.fabrykazdrowegosnu.pl

Restaurants:

Restauracja Gdańska - www.gdanska.pl
Restauracja Szafarnia 10 - www.szafarnia10.pl

Others:

Salon Kosmetyczno-Fryzjerski EXCELLENTQ - www.
excellentq.pl

Patronage:

Polish Tourist Board - www.pot.gov.pl
Pomorskie Tourist Board - www.prot.gda.pl
Polish Chamber of Tourism - www.p.i.t.gda.pl

Promotion terms:
1. Discounts for dental services are available in selected
clinics on promotional weekends only: November 6,7,8,
2015, and December 4,5,6, 2015.
2. Discounts are guaranteed only to customers who will
have booked their visits at the dental clinics directly,
online or via phone, .
3. The reservation should be made no later than 4 days
before the planned appointment.
4. The dental clinics will be open on November 6,7,8, 2015,
and December 4,5,6, 2015, on Fridays and Saturdays,
from 10 a.m. until 9 p.m. Sunday appointments will need
to be consulted directly with the clinics.
5. Dent Days partners invite you to visit their websites.

Feel invited!
www.baltyckiklaster.pl

ALL IN ONE PLACE
The above solutions are obviously not the
entire health offer of Pomorskie region. How
to reach the recommended clinics in which
you can be 100% certain of their professional
service? A perfect solution for prospective patients are medical services websites of
Pomorskie, such as: www.treatmentinpoland.
com, or www.trendmed.eu, where you will find
offers tailored to your needs, as well as receive
medical consultation.
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 PÅ SVENSKA

FRISK SOM EN FISK!
VAR FRISK! DET ÄR DEN HÄLSNING
SOM MAN OFTAST FÅR HÖRA I POLEN.
MEN I SLUTÄNDAN STÅR VAR OCH EN
AV OSS INFÖR ETT BEHOV AV ATT FÅ
MEDICINSK VÅRD.

A

tt välja rätt klinik är inte lätt, och det
är också svårt att fatta ett beslut om en
behandling i utlandet utan viss tvekan. Delvis
beror detta på rädslan för något nytt och
okänt, dels på utbredda och osanna åsikter om
att den utländska sjukvården är mycket dyr.
BÅDE KÄNDA OCH OKÄNDA
Polen blir alltmer en destination för medicinska resor. Patienterna kommer hit från hela
världen, både sådana som är mindre kända
och de som är mer berömda, som till exempel
John Malkovich, en amerikansk skådespelare, regissör och producent som fått sin medicinska behandling här. De polska klinikernas
tjänster används också av skådespelerskor,
fotomodeller och mannekänger som gör karriär i Hollywood och på catwalks i Paris.
Om Polen är mycket populärt, måste det
också ha högklassiga specialister och välutrustade medicinska kliniker. Det är uppenbart. Annars skulle de utländska patienterna
inte ha bestämt sig för att komma hit. Men
hur ska man övertyga dem som fortfarande
tvivlar? Det finns argument: Före, under och
efter en behandling är – utöver det professionella– den psykologiska komforten mycket
viktig. Patienten behöver känna sig trygg
och omvårdad på ett lämpligt sätt. Genom
att välja en behandling i Polen, behöver den
utländska patienten inte oroa sig för språkbarriärer och brist på förståelse, eftersom
personalen i de polska klinikerna talar främmande språk flytande. Att förstå behoven och
förväntningarna hos patienten är en viktigt
för effektiva behandlingar. Detta inser våra
läkare och strävar efter att uppnå detta på alla
plan inom den diagnostiska och terapeutiska
processen.
BÅDE UNGA OCH ÄLDRE
Du behöver inte vara synsk för att förutsäga
hur den demografiska strukturen i Europa
kommer att se ut inom de närmaste 10 åren.
Det europeiska samhället blir allt äldre, och
en säker prognos är att genomsnittsåldern
kommer att bli ännu högre än idag. Kliniker i
pommernregionen inser detta problem, och
redan idag har man ett komplett utbud av
rehabilitering och omsorg för de äldre. Man
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behöver inte genomgå en komplicerad operation för att bli av till exempel ryggsmärta eller
hjärtbesvär. I många fall använder man helt
enkelt de klinikerbjudanden som gäller rehabilitering och förebyggande behandlingar.
Äldre människor omges på polska sjukhus
av särskild omsorg, så att de kan känna sig
nästan som hemma och därmed snabbare
återhämta sig och bli friska. Läkare möter
sina patienter med ett leende, med vänlighet
och – viktigast av allt – med professionalism.
Pommerska kliniker har skapats för personer
som behöver specialistsjukvård. Läkarna är
beredda på alla som behöver hjälp och tack
vare deras kunskap och färdighet känner patienten sig säker när det gäller hälsa och liv.
En stor fördel för de pommerska rehabiliteringscentren är läget. Tack vare detta
är återhämtningsprocessen inte begränsad
till klassiska övningar utan kompletteras
med möjlighet att koppla av i naturen eller
på stranden. Varje läkare vet att patientens
positiva attityd är halva framgången. En av
de ledande rehabiliteringscentren är Klinika
Krojanty i Krojanty nära Chojnice. Den ligger
i utkanten av Bory Tucholskie (Tucholaskogen), cirka två timmars bilfärd från Gdansks
centrum och har specialiserat sig på behandlingar av skador och besvär i ryggraden, rörelseorganen samt huvudvärk. Behandlingen
går till stor del ut på att öka kroppens motståndskraft mot stress och överbelastning.
De som arbetar i Krojanty är specialister även
på rehabilitering inför behandling, rehabilitering efter ortopedisk kirurgi och frakturer,
biologisk förnyelse, antistressprogram och
aktivering för de äldre.
På pommernregionens karta är det värt
att notera det femstjärniga hotellet Grand
Lubicz – Uzdrowisko Ustka (Ustka Spa) i staden Ustka som ligger 15 mil från Gdansk. Där
erbjuder 25 olika mottagningar balneoterapi,
hydroterapi, värmebehandling, ljusterapi,
elektroterapi, sjukgymnastik, massage och
inhalationer. Där genomförs också ortopediska behandlingar, för nervsystemet, reumatologi, kardiologi och högt blodtryck, samt
rehabilitering av kvinnor efter mastektomi.
Dessutom behandlas diabetes, endokrina
sjukdomar, osteoporos och arbetssjukdomar.
Ustka är också känt för sitt mineralvatten och
för sin läkande lera (borowina) som i kombination med ett jodrikt kustklimat kan göra
underverk.
Underverk kan du också möta på Hotel
Kuracyjny i Gdynia. De utmärkta experterna
där är insatta i de senaste rehabiliteringsmetoderna och den modern utrustningen
bäddar för framsteg. Förutom ortopedisk
rehabilitering genomförs här också gyneko-
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logisk rehabilitering, smärtbehandling för
ryggen, behandling för patienter med artros
och för barn med problem med kroppshållningen. Det finns också särskilda program
för människor som känner sig utbrända i
arbetslivet. Centret för rehabilitering och
wellness erbjuder också 7- och 14-dagars rehabiliteringsvistelser som är värda att studera
när man planerar sejour vid havet.
KEEP SMILING!
Ett leende är grunden, det vet alla, och att ta
hand om sina tänder är en nödvändig grund.
Och återigen ka vi berätta att vi i Pommern
har den senaste utrustningen och de bästa
tänkbara specialisterna samt otroligt överkomliga priser. Utbudet av tjänster är nästan
obegränsat. Professionell estetisk behandling
omfattar behandlingar inom alla områden
av tandvård, implantat, dermatologi samt
ansikts- och och estetisk kirurgi med hjälp
av de senaste uppfinningarna i modern
medicin. Allt detta och en avancerad teknik
är redan standard på klinikerna i Pommern.
Det är inte utan anledning som en av de högst
rankade anläggningarna för tandvård heter
Europejskie Centrum Implantologii i Estetyki
(Europeiskt centrum för implantologi och
estetisk tandvård). På Vivadental i Gdansk utförs behandlingsprocessen av ett team av specialister med mångårig erfarenhet innovativa
behandlingar. De kan genomföra en komplex
metamorfos av ansikte och tänder.
En annan ledande institution i Gdańsk är
Klinika Uśmiechu Perfect Smile, Kliniken
för det perfekta leendet. Dess grundare –
tandläkarna Marek Markiewicz och Tomasz
Zarański satte från början som mål en behandling som ska vara effektiv, men också
minimalt invasiv och så snabb som möjligt.
Perfekt Smile är en av få som tillämpar tvärvetenskaplig behandling som inte fokuserar
på en enda tand utan på alla tänder och
dess roll i hälsa och utseende hos patienten.
Detta är möjligt med hjälp av innovativa men
samtidigt enkla metoder för kosmetik och
behandling.
ALLT PÅ ETT STÄLLE
Dessa lösningar är naturligtvis inte allt som
Pommern har att erbjuda för din hälsa.
Hur ska man då nå de rekommenderade
klinikerna, som har professionell service till
hundra procent? Den perfekta lösningen för
blivande patienter är webbsajter med information om sjukvården i pommernregionen,
såsom: www.treatmentinpoland.com,
www.trendmed.eu, där du inte bara kan köpa
ett erbjudande som är anpassat till dina behov
utan också boka ett läkarbesök.

BARYŁKA
RESTAURANT

RESTAURANG
BARYŁKA

Hosting Guest in the surrounding
of the most beautiful monuments
of Gdansk since 1992.
Traditional Polish cuisine
Broad range of meat
Fresh fish from the Baltic Sea
The best wines
Vegeterian menu
Menu for children
Delicious desserts
Polish hospitality

Sedan 1992 tar denna restaurang emot
gäster i en omgivning som är en av de
vackraste sevärdheterna i Gdansk.
BARYŁKA RESTAURANT
DŁUGIE POBRZEŻE 24
GDANSK
+48 58 301 49 38
+48 694 237 626
RESTAURACJA.BARYLKA@WP.PL

Traditionell polsk mat
Stort utbud av kött
Färsk fisk direkt från Östersjön
De bästa ölsorterna
Vegetarisk meny
Barnmeny
Läckra desserter
Polsk gästfrihet

 RELAXATION IS THE KEY TO YOUNG,
BEAUTIFUL AND HEALTHY LOOK.

SOOTHE
MIND BODY
AND

TO SAY THAT EACH YEAR WE ARE LIVING MORE AND MORE INTENSIVELY AND
QUICKLY, IS A GREAT UNDERSTATEMENT. WE ALL REALISE THAT EACH DAY, WHEN
WE GIVE 100% AT WORK AND IN EVERYDAY LIFE. HOW TO REGENERATE OUR
BATTERIES? WE HAVE A FEW TIPS THAT WILL, ESPECIALLY NOW, IN WINTER, SEEM
TO BE A PERFECT SOLUTION.
text

Jakub Milszewski

PAGE 28

ATT NJUTA AV LIVET

J O Y

O F

L I F E

PHOTO: MARTA ARKIENSZTEJN

YOUR

PHOTO: TOMIRRI PHOTOGRAPHY

 MERA SPA HOTEL WAS FOUNDED SEVERAL
YEARS AGO IN SOPOT AND QUICKLY BECAME
ONE OF THE BEST RENOWNED SPAS IN POLAND.

s it turns out, even the sphere of
spa&wellness is influenced by various trends. Currently, all kinds of
massages are what is trending,
although reflexology has been becoming more
and more popular. It is the art of applying
pressure on feet that is beneficial to the organism. More and more customers are profiting
from hydrotherapy and curative brine baths.
Interestingly, there are different treatments
performed during summer, and different – in
winter. In summer, we look for relaxation and
cleansing of our organisms, and in winter – we
tend to try and rise our body temperature. This
is when SPA resorts introduce warming masks,
amber treatments, moisturising and nourishing therapies that allow our skin to survive the
following months. In planning a weekend trip
to the SPA, you have to include the needs of
the children, as well. Hotel owners did not forget about them. In this way, there is no need

for you to worry that your little treasures will
be bored to death when you will be indulging
yourselves in invigourating treatments.
Mera SPA Hotel was founded several
years ago in Sopot, the heart of Tricity. It
quickly joined the list of the most popular and
appraised locations of this kind in Poland.
A state-of-the-art complex has been situated
right at the beach, which alone makes it an
attraction. But aside from relaxation on the
golden sand, Mera offers much more. The
complex includes SPA & Wellness zone that
comprises 35 treatment rooms, 4 pools, and
an additional one on the hotel roof. The infrastructure, experienced staff, and a wide range
of treatments available in Mera SPA Hotel is
a proven recipe for effective regeneration.
Less than 20 kilometres away, in the centre
of Gdańsk by Motława River, the four-star
Hotel Hanza extends its invitation. It is an
excellent starting point for walks along the old
part of Gdańsk. Located opposite Ołowianka
island, which holds the majestic building of the
Polish Baltic Philharmonic and is the berthing
place of the museum ship Sołdek. It is also several dozen meters from the famous Crane and
Długi Targ street – the heart of this part of the
city. Hanza is also valued for its SPA services.
You will find massage therapies run by excellent professionals, sauna and a gym. The hotel
is also famous for its superb offer of facial and
body treatments, manicure, and pedicure.
Oliwski Court (Dwór Oliwski) has a completely different ambience. Located right
in the centre of Oliwa pedestrian district in
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Gdańsk, this five-star hotel located in the
secluded Valley of Joy (Dolina Radości) fits
perfectly into the atmosphere of old Oliwa.
It is also here that you will find, aside from
excellent cuisine and being able to be close
to nature, a wide range of possibilities of
wellness treatments. Treatments using hyaluronic acid come to the fore, as well as those
incorporating tea, honey, or orange extract.
Oliwski Court is famous for its intriguing SPA
rituals, during which guests will embark on
a sensual journey into the depths of the Mediterranean Sea, to the Far East, Polynesia, or
Africa. And, of course, there is the famous
hotel pool that willingly or not relaxes the
guests, giving them their strength back.
Although, obviously, the offer in Tricity itself is varied, there are other places on the map
of the region that are worth looking into. You
can begin your search for the place of your
dreams from Jurata, located on Hel Peninsula.
It is the location of Bryza Resort & SPA (ca.
90km from Gdańsk), which is considered one
of the most advanced SPA resorts in Poland.
Consider taking care not only of your body,
but also your soul. Picturesque scenery and sea
breeze will help you do just that. Dinner at sunset by the sea also should do no harm. What
is interesting, Bryza offers amber and brine
treatments performed directly at the coastline
of Hel, and – what is rare – a special treatment
package exclusively for men.
No far away, about 85km from Gdańsk, is
the location of Dom Zdrojowy Jastarnia, which
is also famous for the wide range of possibili-

O F

L I F E

ATT NJUTA AV LIVET

PAGE 29

 THE RELAXING QUALITIES
OF WATER ARE FULLY USED IN
POMORSKIE'S SPA CENTRES.

 RELAXING INTERIORS OF SHERATON
SPA IN SOPOT WILL MAKE YOU
FORGET ALL YOUR WORRIES.

Last, but not least, we recommend a visit
to the famous Charlotta Valley in Strzelinko
near Słupsk, about 145km from Gdańsk. The
complex is famous for the annual Legends of
Rock Festival, but also the exquisite SPA Bali
Hai. The inspiration for the name of the SPA
was Bali culture, you will see it in the decor,
a wide range of treatments unavailable anywhere in Europe, as well as the therapeutists
that learned from the Bali masters themselves.
The rituals include all kinds of massage sessions (including a massage with warm shells
from the Pacific Ocean, or with buffalo horn),
peelings, aromatic baths, and body treatments
with extracts from pearls, mint, aloe, and even
treatments using 24-karat gold.
After a visit to a good SPA centre, our organism will have enough strength to carry on
taking over the world.

 PÅ SVENSKA

AVKOPPLING FÖR BÅDE
KROPP OCH SJÄL
ATT SÄGA ATT VI LEVER SNABBARE
MED VARJE ÅR ÄR SJÄLVKLAR. VI
INSER DETTA VARJE DAG EFTERSOM
VI GER ETT HUNDRA PROCENT AV OSS
I VÅRT ARBETE OCH PÅ VARDAGEN.
HUR KAN MAN KOPPLA AV OCH LADDA
BATTERIER? VI HAR NÅGRA TIPS SOM
SPECIELLT NU PÅ VINTERN VERKAR
VARA EN PERFEKT FÖRSLAG.
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om det visar sig, även spa & wellness
område påverkas av mode och trender.
Nu dominerar alla typer av massage, men
zonterapi (reflexologi) blir allt populärare. Det
sista handlar om att lämpligt trycka och smeka
fötter som har fördelaktig påverkan på kropp
och hälsa. Allt fler kunder drar också nytta av
hydroterapi och medicinska bad i saltvatten.
Det är intressant att uppdelning mellan vinter
och sommar behandlingar blir allt tydligare
och mer uppenbar. På sommaren söker vi
avkoppling och rening, på vintern gäller det att
förse kroppen med värme. Det är på vintertid
när spa-anläggningar erbjuder uppvärmningsansiktsmasker, mjukgörande och näringsrika
behandlingar med bärnsten - alla de bidrar till
att vår hud kan klara de kommande kalla månaderna. När du planerar en weekendresa till
spa, måste du också ta hänsyn till dina barns
behov. Hotellägarna tänker även på dem. Tack
vare detta, behöver du inte oroa dig för att dina
barn blir uttråkade när du kommer att ägna
dig åt uppfriskande behandlingar.
I centrum av Trestaden, dvs. i Sopot, byggdes Mera spahotell för ett par år sedan. Det
placerades snabbt i toppen av de mest populära och bäst betygsätta anläggningar av detta
slag i landet. Den moderna platsen ligger
strax utanför stranden, som i själva verket är
en ytterligare attraktion. Men förutom att vila
på den gyllene sanden har Mera mycket mer
att erbjuda. Anläggningen har SPA & Wellness zon vilken består av 35 behandlingsrum,
4 bassänger och en till som är belägen på
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ties it offers, including rejuvenating and lifting
treatments. Cosmetics used here are prepared
from natural ingredients, most of which come
from the seabed, or are connected to the sea such as sea algae or caviar.
One of the most valued Kashubian locations is Bazuny Hotel & SPA (60 km from
Gdańsk), near Kościerzyna. Here, forest fruit
are reaped to the fullest. The centre is modern
and equipped with state-of-the-art technology,
and even though it makes you feel at home.
The devil is also in the detail: oils and brines
are provided in Kashubian-decorated vessels
that come from the nearby manufacture.
Treatments are based on cosmetics prepared
from juniper, Kashubian strawberry, flax, and
goat milk. When you are at it, it would do no
harm visiting the five-star Grand Lubicz Hotel,
located in the spa district of Ustka, about
150km from Gdańsk. In its Medical Zone, it
combines brines with curative properties of
peloid, and, of course, the iodine-rich, coastal
air. Therapies of many common disorders are
performed there on a daily basis, another argument for checking out Grand Lubicz.
If while recharging your batteries, you would
like to get to know a bit of history, there is no
better place to do that in Hotel SPA Wieniawa in
Rekowo Górne. The complex is located in a renovated, 19th century palace, surrounded by
a three-hectare garden. Recently, an intimate
SPA has been added to the complex. All this
less than half an hour drive from Gdynia, and
several minutes on foot from the sea.
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 SOOTHING
MASSAGE WITH
THE USE OF
AROMATHERAPY
WILL MAKE
YOU FEEL LIKE
A NEWBORN.

hotellets tak. Infrastruktur, erfaren personal
och ett brett utbud av behandlingar på Mera
SPA hotell är ett beprövat recept för effektiv
pånyttfödelse.
Mer än ett dussin kilometer bort, i hjärtat
av Gdańsk och vid Motława floden, välkomnar
alla fyrstjärnigt Hotel Hanza. Det är perfekt för
promenader runt Gamla Stan i Gdańsk - det
ligger mittemot Ołowianka ön, var det finns
en majestätisk Polska Filharmonia Bałtycka
(Polska Östersjönskonserthuset) och vid
vilken är dockad ett museifartyg - Sołdek. Det
är väldigt nära till Gdańsks gamla kran och
Długi Targ gågata som är hjärtat av staden.
Hanza är också högt värderat för sitt spa. Där
hittar du massagerum med fantastisk personal,
bastu och gym. Hotellet är också känd för sitt
utmärkta urval av ansikts- och kroppsbehandlingar, manikyr och pedikyr.
Helt annan stämning råder i Dwór Oliwski,
som ligger i hjärtat av den vackra, promenadsrika stadsdelen i Gdańsk – Oliwa. Det
femstjärniga hotellet är beläget i lugn Dolina
Radości, som passar perfekt till atmosfären
i den gamla Oliwa. Även här, förutom fred, finns
det utmärkt mat och stor närhet till naturen
(det är inte alls svårt att träffa storken under en
promenad i trädgården). Självklart hittar du ett
brett utbud av wellness och friskvård. Här kan
du prova på behandlingar med hyaluronsyra,
men även te, honung eller apelsinextrakt. Dwór
Oliwski är också känd för SPA fascinerande ritualer, under vilka besökarna kan resa till Medelhavet, Fjärran Östern, Polynesien eller Afrika.
Och det finns naturligtvis den berömda hotellets bassäng som hjälper gästerna att slappna av
och bli starkare.
Trots varierat utbud i Trestaden, är det värt
att titta på andra platser på regionens karta. Du
kan börja söka dina smultronställen i Jurata på
Hel halvön. Här finns det Bryza Resort & Spa
(cirka 90 km från Gdańsk), som erkänns som
en av de mest moderna spa i Polen. Det är värt
att ta hand om både din kropp och själ. Det blir
enkelt tack vare pittoreska utsikter och frisk
sjöbris. En middag kan ätas vid solnedgången.
Ingenting dåligt med detta, eller hur? Intressant att Bryza erbjuder också bärnstens- och
saltbehandlingar strax vid Hels kustlinje och
ett paket av specialbehandlingar exklusivt för
män, vilket är en sällsynhet.

I stor närhet till Gdańsk, cirka 85 km från
staden, ligger den kända Dom Zdrojowy Jastarnia. Här erbjuder man näringsrika och lifting
behandlingar. Kosmetika som används på
plats är tillverkade av naturliga ingredienser,
varav de flesta kommer från havsbottnen eller
är förknippade med havet på något sätt. Till
exempel - havsalger eller kaviar.
En av de mest uppskattade platser
i Kaszuby är i sin tur Bazuny Hotel & SPA (60
km från Gdańsk), som ligger nära Kościerzyna. Här kan ma ha gott om skogsprodukter.
Orten är modern och utrustad med den
senaste tekniken, ändå kan man känna sig
som hemma. Smådetaljer bidrar till detta.
Liksom oljor och saltlösningar som serveras
i skålar tillverkade i närliggande fabrik och
dekorerade med kasjubiska mönster. Medicinska behandlingar som utförs här baserar på
kosmetiska produkter som tillverkas på enbär,
kashubiska jordgubbar, lin eller get mjölk. Det
gör ingen skada att titta även på femstjärniga
Grand Hotel Lubicz. Den ligger vid havet i spa
delen av Ustka, alltså ungefär 150 km från
Gdańsk. Hotellet kombinerar medicinska
zoner erbjudande saltbad och gyttjebad samt
naturligtvis frisk luft rik på jod. Varje dag finns
det här terapi som hjälper bekämpa folksjuk-
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domar. Av detta skäl är det värt att kolla vad
Grand Lubicz har ännu mer att erbjuda.
Om du vill fördjupa dig lite i historia under din
avkoppling, finns det ingen bättre plats än Hotel
SPA Wieniawa i Rekowo Górne. Anläggningen
ligger i en renoverad palats från slutet av 1800talet. Den är omgiven av en trädgård på 3 hektar.
Nyligen har komplexet utökats med en intim spa.
Allt detta når du inom mindre än en halvtimme
från Gdynia och... tio minuter från havet.
I slutet föreslår vi ett besök på den berömda
Dolina Szarloty i Strzelinek, nära Słupsk, cirka
145 km från Gdańsk. Komplexet är känd för
sin årliga Legends of Rock Festival, men också
för ett utmärkt Bali Hai SPA. Namnet kommer
från inspiration av balinesisk kultur. Inredningen, ett brett utbud av unika behandlingar
och personal som lärde från mästare på Bali,
kommer att påminna dig om denna exotiska
kultur. Föreslagna ritualer är alla typer av
massage (t.ex. med varma musslor från Stilla
havet eller med buffelhorn), scrubs, bad med
aromatiska oljor och kroppsbehandlingar med
extrakt av pärlor, mynta, aloe vera, och även
en ritual genomförd med 24-karats guld.
Efter en vistelse på ett bra spa, kommer
vår kropp har tillräckligt mycket energi för att
återigen erövra världen.
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NAWROCKI CLINIC

CZARNY DWÓR ST. 10/34, GDANSK / +48 58 52 66 004 / WWW.KLINIKANAWROCKI.COM/EN/

SMILE, PLEASE!
TECHNOLOGY IS A SOURCE OF FUN FOR MANY OF US. IT MAKES
LIFE EASIER, AND FAST FORWARDS THINGS THAT, UNTIL
RECENTLY, HAVE BEEN TIME CONSUMING. WE FINALLY CAN
PRINT OUT ITEMS IN 3D, AND COMMUNICATE WITH PEOPLE
ACROSS THE GLOBE. BUT IT IS THE TECHNOLOGY IN THE OFFICE
OF DR MICHAŁ NAWROCKI THAT WILL MAKE YOU SMILE AGAIN.
text

Sylwia Gutowska photo source Nawrocki Clinic

D

ear Patient! No, it is not about the stateof-the-art game console in the waiting
room to soothe your nerves. Besides,
there is nothing to be afraid of! It is one of the
most advanced clinics in Tricity, and the decor
itself will make you feel comfortable. Behind
the door, you will find equipment that will allow
you to perfect your dentition. Nawrocki Clinic
provides comprehensive dental services, and

 AT NAWROCKI'S, TECHNOLOGY
GOES HAND IN HAND WITH THE RIGHT
ATTITUDE TOWARDS THE PATIENTS.
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specialises in improvement of oral cavity aesthetics. And if the words “pleasurable” and “dentist” do not quite go well together in your head,
you probably have not seen anything yet. In
this clinic, patient-doctor rapport is crucial, and
technology allows for better, step-by-step understanding of the healing process. You will achieve
visible effects after the first appointment.
The CAD CAM (Computer Aided Design
and Computer Aided Manufacturing) technology, allows the dentist to finish their work more
quickly and efficiently - a crown or a veneer will
be ready in just two hours! Nawrocki Clinic is
currently the only dental clinic in Tricity in possession of a complete set of Sirona’s CAD CAM
Cerec system. Did you know that the state-ofthe-art Coachman’s software will allow your
dentist to literally design your smile?
– A perfect smile should be balanced, and
the revealed teeth should blend in with the entire face. The gums should have harmonious
architecture. – says dental surgeon Michał
Nawrocki, the owner of the Clinic. Dr Nawrocki is famous for his excellent rapport with
his Patients, and also for frequenting global
dental conferences in order to adjust his clinic
in accordance with the latest technological
achievements in dentistry. He believes that
the Patient should have the ability to precisely

 HELPFUL STAFF
AND BRIGHT INTERIOS
– THE PLACE IS
PATIENTS-FRIENDLY.

DIAGNOSTICS
IS THE FIRST STEP
TO SUCCESSFUL
TREATMENT.
WITH HIGH-TECH
EQUIPMENT, THE
PROCESS IS MUCH
MORE PRECISE.

understand what the process that they are
going to go through is really all about:
Implants is the recommended method in
case of missing teeth.
– We offer implants to our Patients,
because it is the most natural way of supplementing the lost teeth that does not cause
bone decay in the area of dental defects, does
not require polishing the neighbouring teeth,
is aesthetic and comfortable to use. Because
of replacing the root of the tooth with an implant, the dental arches regain their natural
shape, which makes the face look younger,
and the Patients are more willing to smile. –
explains dr Michał Nawrocki.
It is also good to take care of our teeth
during holiday. After all, there is nothing more
graceful than a hearty, healthy smile.

 PÅ SVENSKA

ETT LEENDE, TACK!
TEKNIKEN ÄR FÖR MÅNGA EN
KÄLLA TILL NÖJE. DET GÖR LIVET
LÄTTARE OCH SNABBAR UPP EN HEL
DEL PROCESSER SOM TIDIGARE
VARIT TIDSKRÄVANDE. DU KAN NU
SKRIVA UT OBJEKT I 3D, OCH DU KAN
KOMMUNICERA MED MÄNNISKOR I
ANDRA ÄNDAR AV VÄRLDEN. MEN
DEN ENDA TEKNIK SOM FÅR DIG ATT
LE IGEN FINNS PÅ DOKTOR MICHAŁ
NAWROCKIS TANDKLINIK.

B

ästa patient! Nej, det handlar inte om en
banbrytande spelkonsol i väntrummet
som ska lugna nerverna. Och ingen behöver

J O Y

vara rädd. Det här en av de modernaste klinikerna i Trestaden – redan inredningen gör
att du känner dig bekväm. Och bakom dörren
till mottagningen döljer sig en speciell utrustning, som gör att du kommer att få finare tänder. Klinika Nawrocki (Nawrockikliniken)
utför heltäckande tjänster inom tandvård och
har specialiserat sig på att bättra på estetiken
i munnen. Och om ordet "trevlig" och "tandläkare" inte går hand i hand för dig, har inte sett
allt. Tro oss! På denna klinik är det kontakten
med patienten som är absolut viktigast och
tekniken gör det lättare att förstå behandlingsprocessen steg för steg. Du kommer att
se resultat redan vid första besöket.
Tack vare CAD CAM tekniken (Computer Aided Design och Computer Aided
Manufacturing, projekt och tillverkning med
hjälp av en dator) gör tandläkaren sitt jobb
mycket snabbare - krona eller faner är klara
efter 2 timmar! Klinika Nawrocki är idag den
enda tandkliniken i Trestaden som har ett
komplett system inom CAD CAM Cerec från
företaget Sirona. Tack vare ett modernt verktyg från Coachman, kommer tandläkaren
bokstavligen att designa ditt leende.
– Ett perfekt leende bör vara balanserat.
De tänder som syns ska vara integrerade
med ansiktet, och tandköttet ska ha en
harmonisk arkitektur, säger tandläkaren
Michał Nawrocki, ägaren till kliniken. Doktor
Nawrocki är känd för sin fantastiska kontakt
med patienterna och för att han ofta besöker
världskonferenser inom tandvård. Det gör
han för att ständigt anpassa sin klinik efter
de senaste framstegen inom teknik och tandvård. Han tycker att patienten noga bör förstå
vad hela processen går ut på, innan han eller
hon överlämnar sig till tandläkaren.
Tandimplantat är en rekommenderad
metod om du saknar tänder.
– Vi erbjuder våra patienter implantat,
eftersom det är den naturligaste ersättningen
för förlorade tänder. Implantat orsakar inte
benförlust runt dentala defekter, det krävs
ingen slipning av intilliggande tänder, och
dessutom är de förskönande och bekväma
att använda. Vid ett byte av tandroten mot ett
implantat återfår tandbågarna sin naturliga
form, vilket gör att ansiktet ser yngre ut och
att patienter får lust att le - förklarar dr Michał
Nawrocki.
Det är värt att ta hand om sina tänder
också under en resa till Trestaden I slutänden, finns det inget som pryder oss så som ett
hjärtligt och friskt leende.
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FASHIONISTA’S GUIDE
HOW ABOUT A WEEKEND SHOPPING SPREE? YES! LATEST COLLECTIONS FROM TOP
DESIGNERS ARE WITHIN HAND’S REACH. TRICITY OFFERS 7 LARGE-FORMAT MALLS AND
VIRTUALLY LIMITLESS POSSIBILITIES OF COMPOSING YOUR ENTIRE AUTUMN WARDROBE. WE
PARTICULARLY RECOMMEND SHOPPING IN CH RIVIERA (RIVIERA CENTRE) – 250 SHOPS OF TOP
POLISH AND INTERNATIONAL BRANDS IN ONE PLACE. BEFORE YOU IMMERSE YOURSELVES IN
SHOPPING MADNESS, TAKE A LOOK AT AUTUMN/WINTER 2015/16 TRENDS.
text

Sylwia Gutowska photos Edyta Bartkiewicz make-up Agnieszka Brudny styling Aleksandra Orawczak model Kamila Gałka / Specto Models

CRAZY STRUCTURES
Release your imagination and invest in clothing whose
structure you wouldn’t find in previous seasons. Pleaded,
carwash pleat skirts will be this season’s highlight. Furtrimmed coats? Certainly – 100% ecological, of course.
Protect your hands from cold with fluffy sleeves. Quilted
jackets? This autumn they’re going to be really large,
and we will combine them with similarly large bags. The
autumn look may be emphasized in a more sensual way,
with a long, vinyl coat, or lacquered boots.
total look

MMC

THE 70S
After a couple of seasons slim-fit pants are becoming history.
Bell-bottoms - that’s what’s trending right now. Last year saw shy
attempts of their sneaking along the catwalks, to now proudly
enter the ready-to-wear realm. Also, subdued colours have been
making their comeback alongside the flares: beige and khaki.
Boho accessories, such as rings with large gemstones and long
necklaces, are also important. And a classic Charlie’s Angels
look: vest, dark jeans and wooden heels.
jacket Mohito trousers H&M hat H&M

PAGE 34

ATT NJUTA AV LIVET

J O Y

O F

L I F E

MINIMALIST ELEGANCE
The everlasting trend is the so-called minimal sporty elegance. The dominating figure here is a tomboy, dressed in
oversized jackets, shirts, well-tailored trousers and classic
moccasins. High-heel fans have been switching this season
to short, square-heeled shoes and low boots, as in the most
recent Chanel collection.
coat H&M jacket H&M T-shirt H.M.B.D. trousers OSTRE
shoes Mohito bag Epsilon

WILD COLOURS
This season is one of contradictions. The strongest emphasis will be on distinct patterns combined with lively colours, as in the latest Dior collection in which Raf Simons
has introduced animal patterns uncommon for this conservative fashion house, and combined them with unprecedented colour palette. Psychedelic designs straight from
the 1960s also appear on Emilio Pucci’s catwalks, they are
present both in suits, and in skirts. The only alternative for
lively colours is a strong combination of black and white.
sweater Mohito suit Acephala
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EN GUIDE FÖR MODEMEDVETNA
WEEKEND MED SHOPPING? JA! TRESTADEN HAR MÅNGA TRENDSÄTTANDE OCH LEDANDE
DESIGNERS. I SJU STORA KÖPCENTRUM FINNS NÄSTAN OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER ATT
KOMPONERA HELA DIN HÖSTGARDEROB. VI REKOMMENDERAR SÄRSKILT SHOPPING I CH
RIVIERA. DÄR FINNS 250 BUTIKER MED POLSKA OCH UTLÄNDSKA MÄRKEN AV HÖGSTA
KLASS SAMLADE PÅ ETT STÄLLE.INNAN DU KASTAR DIG ÖVER DEM, ÄR DET BÄST ATT
BLÄDDRA IGENOM TRENDERNA FÖR HÖSTEN OCH VINTERN 2015/16.

GALNA FORMER

70-TAL

Ge fantasin fria tyglar och investera i kläder med en ovanlig
struktur. Pliserade kjolar med
med breda långa fransar,
typ carwash pleats, kommer
att bli säsongens hit. Päls på
kappan –runt kragen och ärmarnas kanter – ska det vara.
Och naturligtvis ekologiskt.
Händerna täcks av supermjuka
långa ärmar. Täckjackor? I
höst kommer de att vara mycket stora, och vi kommer att
kunna kombinera dem helt
fritt med lika stora väskor.
Höstlooken blir också mer sensuell i en lång vinylkappa eller
lackstövlar.

Efter flera säsonger har de
snäva stuprörsbyxorna börjat
gå i välförtjänt pension. Nu
gäller utsvängda byxor som
man redan förra året såg blygsamt kila förbi på catwalks för
att i år stolt träda in i modet
ready-to-wear. Med dem
kommer dämpade färger tillbaka: beige, khaki, dovt grönt.
Till dem bärs accessoarer i
bohostil – ringar med stora
stenar och långa halsband.
Till allt detta läggs en klassisk look av Charlies änglar
– med väst, mörka jeans och
träklackar.

MINIMALISTISK
ELEGANS
En tidlös trend är så kallad
sportig elegans i minimal
version. Det domineras
nu av en typ av pojkflicka
i oversizekavajer, skjortor,
välsittande byxor och
klassiska loafers. Den som
älskar höga klackar kommer
den här säsonge n att byta till
låga skor med fyrkantig klack
och stövlar – som i Chanels
senaste kollektion.
kappa H&M kavaj H&M
T-shirt H.M.B.D. byxor

OSTRE skor Mohito väska
Epsilon

VILT OCH FÄRG
Denna säsong domineras
av motsägelser. En stark
tonvikt ligger på mönster
i kombination med starka
färger. Så är det i den senaste kollektionen av Dior,
där Raf Simons introducerat
för det konservativa modehuset ovanliga djurmodeller
och kombinerta dem med
ovanliga färger. Psykedeliska
mönster à la 60-tal i både
kostymer och klänningar
visas också på catwalken av
Emilio Pucci. Och om man
inte väljer en levande färg, är
det absolut en kombination
av svart och vitt som gäller.

kavaj Mohito byxor H&M
total look
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RIVIERA CENTRE

NEED

MALL
YOU

IS

LOVE

AESTHETIC INTERIOR, SHAPES THAT EVOKE THE
FRENCH RIVIERA, SIMPLE AND ELEGANT DESIGN. ALL
THIS CAN BE FOUND WITHIN ALMOST 70,000 SQUARE
METERS RIGHT IN THE CENTRE OF GDYNIA. WELLCOMMUNICATED RIVIERA CENTRE (CENTRUM RIVIERA)
COMBINES TWO FLOORS OF LATEST TRENDS NOT ONLY
IN FASHION, BUT ALSO IN TECHNOLOGY AND SERVICES.
text

Karolina Zatorska photo source Riviera Centre

A

dvocates of both Scandinavian (KappAhl,
Cubus, H&M, Pandora) and Polish (Reserved,
Mohito, Lavard, Simple, Sinsay, and many
more) brands will find something to suit their needs
among 250 suggestions. Also, watch out for such places
as Massimo Duti, Zara Home, and TK MAXX salon, or the
first VAN GRAAF salon in Pomorskie, the first Hugo Boss
Salon (BOSS Store retail salon), as well as the largest
Nike store in Central Europe, with area of more than
400 square metres. Several other brands, as well as Tiger
Gym fitness club will appear before the end of the year.
But Riviera Centre is not only about fashion. Family is
the most important, and quality family free time is nourished by numerous events that are directed mainly towards the youngest visitors. Monthly theatre plays have
become a tradition. Actors from all around Pomorskie
educate and entertain young minds straight from Riviera
Stage, which is part of Kids Club programme (loyalty
programme dedicated to families with children). The
families can also spend their time in one of thirty-five

 THE FACT THAT RIVIERA IS
SITUATED IN THE CITY CENTRE
MAKES IT AN ATTRACTIVE
SHOPPING POINT.
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 AESTHETIC INTERIOR,
SHAPES THAT EVOKE THE
FRENCH RIVIERA, SIMPLE
AND ELEGANT DESIGN.

 THE RIVIERA
CENTRE IS NOT
ONLY DIVERSE
COMMERCE, BUT
ALSO A PLACE OF
ENTERTAINMENT
AND LEISURE.

atmospheric restaurants and cafes, in the Fun Park entertainment centre, as well as playgrounds located allong
the main passage.
Riviera Centre has not only been appreciated by visitors, but also juries of various competitions, and certification organisations, which has resulted in receiving the
excellent level of BREEAM IN USE in Asset and Building
Management categories, as well as “Gdynia without
barriers” prize for the Centre’s manager, Mr. Marek
Ciszewski, for implementing cultural and social solutions
for Gdynia’s inhabitants, particularly for the disabled.
The end of October is an important period, as it
marks the Centre’s second anniversary. Events planned
for this special occasion will be announced via the
Centre’s social media channels. Some of them, however,
will remain a surprise for all those who will decide to
celebrate with us.
What is no surprise is that visitors have unlimited access to WiFi, as well as public tablets. Information about
the Centre and current promotions can be acquired not
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RIVIERA CENTRE

 PÅ SVENSKA

MALL YOU NEED IS LOVE

 CHILDREN
WILLINGLY
USE THE
ATTRACTIONS
CREATED
ESPECIALLY
FOR THEM.

But Riviera Centre is not only
about fashion. Family is the most
important, and quality family free
time is nourished by numerous
events that are directed mainly
towards the youngest visitors.
only in the Information Point, but also through one of
several self-service interactive kiosks. Those in search
for entertainment can wander to the social wall on the
first floor, where they will be able to draw, play games,
and even publish photos on their social media profiles.
Riviera Centre is the first shopping mall in Pomorskie
that has been fully adapted to using new technologies
through, for instance, a special application that showcases all shops and promotions, and helps in navigating
through the building. Riviera Centre knows that mall you
need is love!
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EN ELEGANT INREDNING, FORMER SOM PÅMINNER
OM DEN FRANSKA RIVERAN, ENKELHET OCH
ELEGANS I DESIGN. ALLT DETTA KAN DU HITTA
PÅ NÄSTAN 70 000 KVADRATMETER I CENTRALA
GDYNIA, PERFEKT ANSLUTNA TILL BUSSAR,
TRÅDBUSSAR OCH PENDELTÅG. DÄR KOMBINERAS I
TVÅ PLAN DE SENASTE TRENDERNA INTE BARA INOM
MODE UTAN OCKSÅ INOM TEKNIK OCH SERVICE.

A

lla som älskar skandinaviska märken som
KappAhl, Cubus, H&M och Pandora eller polska
varumärken som Reserved, Mohito, Lavard, Simple,
Sinsay och många andra kan hitta något som passar dem
bland Rivieras 250 olika klädbutiker. Där finns också
ställen som Massimo Duti, Zara Home och salongen
TK MAXX, eller Pommerns första VAN GRAAF-salong,
Trestadens första Hugo Boss (showroom BOSS Store)
och Centraleuropas största Nikebutik på sammanlagt
över 400 kvm. I slutet av 2015 tillkommer även Tiger
Gym och många nya häftiga varumärken.
Det är inte enbart mode som gäller på Riviera
Centrum. Det viktigaste för denna mall är familjerna
och man månar också om den fritid som de tillbringar
här. Speciellt de yngre besökarna är väl försedda med
olika evenemang. Till exempel har teaterföreställningar
varje månad blivit en tradition. Skådespelare från hela
Pommern utbildar och underhåller unga sinnen direkt
från Rivieras scen som är en del av Kids Club (ett program för familjer med barn). Familjer kan också sitta i
en av de 35 stämningsfulla restaurangerna och kaféerna i
lekcentret Fun Park och lekplatser som finns överallt.
Centrum Riviera uppskattas inte bara av besökare
utan också av juryer och certifieringsorganisationer.
Det har resulterar i att Riviera har tilldelats certifikatet BREEAM-IN USE på excellent nivå i kategorin
Asset och Building Management. Centrumets direktör, Marek Ciszewski, har fått utmärkelsen "Gdynia
utan hinder" för pedagogiska och sociala aktiviteter
för de boende i Gdynia, speciellt för personer med
funktionsnedsättning.
Slutet av oktober är en viktig period i Rivierans liv.
Under denna tid kommer centrumet att fira sin andra
födelsedag. Då blir det åter möjligt att delta bland annat
i Fashion Day och bli uppdaterad i de senaste modetrenderna för höst- och vintersäsongen 2015/2016. Andra
överraskningar väntar.
Det finns förstås också WiFi och bekväma toaletter.
Information om centrumet och dess kampanjer ges vid
informationsdisk och infokioskar. Den som vill få underhållning kan ta sig till den så kallade sociala väggen
på första våningen, där man kan rita, spela spel och även
skicka bilder till sin profil på ett socialt nätverk. Riviera
är det första köpcentrum i Pommern som är helt anpassat till ny teknik, bland annat tack vare en app som presenterar alla affärer, kampanjer och hjälper besökarna
att navigera runt anläggningen. Riviera Centrum vet att
mall you need is love!

GDAŃSK, AS THE WORLD
CAPITAL OF AMBER, BOASTS NOT
ONLY TOURIST ATTRACTIONS
REFERRING TO THE “BALTIC
GOLD”. IT IS HERE THAT YOUNG
DESIGNERS CREATE JEWELRY
USING THIS NOT SO LONG AGO
FORGOTTEN MATERIAL, IN ORDER
TO BREATHE NEW LIFE INTO IT.
text

Sylwia Gutowska

BALTIC
R
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 MANUFACTURED WONDERS
EXHIBITED IN MUSEUM
OF AMBER CAN TAKE UP
HOURS OF SIGHTSEEING.

 UNIQUE
HISTORIC
OBJECTS MADE
OF AMBER CAN
BE ADMIRED
IN MUSEUM
OF AMBER,
GDAŃSK.

uring the past few years amber has once again become a demanded product in the world of design.
This is because of two reasons. On the one hand,
the increasing popularity of amber in Asia has
influenced an increase of its price and, as a result, the demand of more meticulous processing
in jewelry products. Silver is more and more often
ousted by gold as a favourite addition to jewelry.
In the countries of the Far East, amber is considered a
highly luxurious product, with this tendency spreading
towards the rest of the world.
On the other hand, the feelings about amber in its
“homeland” are somewhat mixed. Many of us still remember the times when amber necklaces were worn
by aunts and grandmothers, who didn’t have much
in common with fashion. Ironically, such approach
resulted in an increased popularity of amber among
young consumers and style seekers. The touch of retro
sparkled interest of young people who approach fashion
with reserve and a substantial dose of irony, combining
elements from the past with ultra-modernity. The local
amber craft community even prophesied that amber
would become a characteristic feature of hipsters.
At least those two factors also lead younger jewelry
designers to noticing amber as source of their creative
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inspiration. Students associated with the Academy of
Fine Arts, under the watchful eye of professor Sławomir
Fijałkowski, have been issuing a publication called
Trendbook, in which they describe prognoses and latest
trends in jewelry design. What do the young, energetic
creators really look for in amber?
– Amber is a topic that bears an enormous burden.
On the one hand, I need to face the traditional handicraft, on the other – mass scale production. The ideas
about amber jewelry are so extremely different that my
reaction was to leave its legacy behind and seeing it in
a completely new light. – says Małgorzataa Szewczyk,
Gdańsk Academy of Fine Arts graduate. – At first, it was
a clash with the material, but this always happens when
I design. I need to experience the material, touch it and
transform it in different ways. The properties of amber
suggested that this brittle material needs reinforcement
despite all its colour blaze, as well as well-matched accompanying colours. Using epoxy resin gives virtually
unlimited number of combinations. Amber and resin
are perfect for free sculpting, each time producing
unique results. To me, that’s the essence of design,
everyday I face something new and unpredictable, each
day I marvel at the results of my experiments and the
future of my next designs looks promising. – she adds.
Today, amber is showcased in different combinations. Be it with epoxy resin, gold, or natural wood, it
is always a new face. In Gdańsk, where tradition meets
modernity, amber will never go out of fashion.

 AMBER IN ALL
ITS COLOURS,
AT YOUR HAND'S
REACH – YOU
WILL FIND IT AT
AMBERIF, THE
INTERNATIONAL
AMBER TRADES
AT AMBER EXPO.
PHOTO SOURCE: PTB

 AT SOME
BEACHES SUCH
SIGHTS CAN STILL
BE SEEN. ISN'T IT
ROMANTIC TO
FIND A PIECE OF
AMBER STRAIGHT
FROM THE SEA?

 TODAY'S
AMBER JEWELRY
FITS PERFECTLY
CONTEMPORARY
FASHION, SHOWN
EACH YEAR AT
AMBER LOOK.

 TRENDBOOK 2015+
SHOWS THE NEWEST
PROJECTS BY YOUNG
ARTISTS CONNECTED
WITH GDAŃSK
SCHOOL OF ART.

 PÅ SVENSKA

ÖSTERSJÖNS BÄRNSTEN
UPPTÄCKS STÄNDIGT PÅ NYTT
GDAŃSK BJUDER SOM VÄRLDENS
BÄRNSTENSHUVUDSTAD INTE BARA PÅ
TURISTATTRAKTIONER SOM HÄNVISAR TILL
"ÖSTERSJÖNS GULD". DET ÄR HÄR SOM UNGA
DESIGNERS SKAPAR SMYCKEN AV DENNA
DELVIS BORTGLÖMDA NATURRESURS FÖR ATT
GE DEN NYTT LIV.

PHOTO SOURCE: PTB

U

nder de senaste åren har bärnsten från den glömda
råvaran blivit attraktiv i designvärlden. Detta
beror på två skäl. Dels har den växande populariteten
för bärnsten i Asien höjt priserna, och därmed också
ökat behovet av en alltmer omsorgsfull förädling av
bärnstenssmycken. Silver, som hittills varit vanligast
som komplement, har nu ersatts av guld. Bärnsten i
Fjärran Östern anses vara en mycket lyxig produkt, och
denna trend har överförts till resten av världen.

Dels är inställningen i bärnstenens hemland ambivalent. Många av oss minns fortfarande de dagar då
mostrar och mormödrar bar bärnstenshalsband som inte
hade ett dugg med mode att göra. Paradoxalt nog har
detta lett till att bärnsten blivit allt populärare bland unga
konsumenter och stilsökare. Retrolooken har lockat unga
människor som har distans till modet att med en stor
dos av ironi kombinera element från det förflutna med
ultramodernismen. I Gdansks bärnstenmiljö brukar man
också tala om att bärnsten passar för hipsters.
Dessa två faktorer har orsakat att unga formgivare
av smycken i just bärnsten har hittat ämnet för sina
kreativa efterforskningar. Studenter anslutna till Konstakademin utger sedan fem år tillbaka publikationen
Trendbook, under ledning av prof. Sławomir Fijałkowski. Där beskrivs prognoser och de senaste trenderna
inom smyckesdesign. Vad söker egentligen unga, energiska designers efter i bärnsten?
– Bärnsten är en mycket laddad fråga. Å ena sidan
måste jag ägna mig åt ett traditionellt hantverk, och å
andra sidan handlar det om produktion i industriell
skala. Bilden av bärnstenssmycken är så extrem att min
reaktion är att bryta med arvet och placera motivet i ett
annat ljus, säger Małgorzata Szewczyk, utexaminerad på
Konstakademin i Gdansk.
I början blev det en krock med materialet, men det
händer alltid när jag designar, jag måste lära känna
råvaran, röra vid den och omvandla den på en mängd
olika sätt. Egenskaper hos bärnstenen visar att råvaran
är skör, och att dess färgpalett behöver bli skarpare
och få sällskap av väl valda färger. Att använda denna
juvelerarkåda ger nästan ett obegränsat antal kombinationer. Bärnsten och kåda är som råvaror perfekta för
att skulptera fritt, och varje gång skapas det ett unikt
verk. För mig är det kärnan i design; varje dag möter jag
något nytt och oförutsägbart, och dagligen beundrar jag
resultatet av experimentet och får goda utsikter till nya
projekt, tillägger konstnären.
Idag presenteras bärnsten i olika varianter. Guld eller trä
kombineras med den utsökta kådan, så att den varje gång
får ett nytt ansikte. I Gdansk, där tradition möter modernismen, kommer bärnsten aldrig att gå ur modet.

J O Y

O F

L I F E

ATT NJUTA AV LIVET

PAGE 45

TABLE
full of
TRADITION

HUNGRY? ALLOW US TO PROVIDE

FOR YOU POMORSKIE STYLE.
Jakub Milszewski

raditional local cuisine, as the
name suggests, varies from location to location. The more diverse, and
animal- and plant-friendly location,
the more interesting meals can be
found on the tables of a region’s inhabitants.
Pomorskie is a definite number one in this
category. Everything is here: sea, lakes,
rivers, forests, fields, pastures, and people
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who know how to prepare a meal from the
moment of obtaining the proper ingredients.
It is not without reason that many people
associate Pomorskie with fish. It is crisscrossed
by rivers, full of lakes, and located by the
Baltic Sea, which is rich in fish. That is why
fishing traditions and customs connected with
consuming fish are old, but pretty much alive.
Almost every restaurant offers fish dishes in

PHOTO SOURCE: PTB

text

 THE TRADITIONAL
FOOD SERVED IN THE
TRADITIONAL WAY.
RESTAURANTS LIKE
GDAŃSKI BOWKE
ARE THE ESSENCE OF
POMORSKIE'S CUISINE.

 THE CHEFS OF THE
LOCAL RESTAURANTS
ARE THE MASTERS OF
FISH PREPARATION.

 FISH DISHES ARE SPECIALTIES OF THE
RESTAURANTS ALL OVER THE REGION.

 KASHUBIAN
FORESTS PROVIDE
THE CHEFS WITH
FRUIT, MUSHROOMS
OR VENISON.

 AUTUMN CUISINE OF
POMORSKIE IS RICH IN
MUSHROOMS, SERVED
IN A VARIETY OF WAYS.

its menu. No wonder that local chefs specialise
in preparing fish meals. Local tables are dominated by herring. The most precious are the
oily, young herrings, fished for mainly in May
and June. The most popular and the most traditional version is marinated herring, served with
onions, oil, or cream, and with jacked potatoes.
Velevetka restaurant in Gdańsk is one of the
places that serve this Kashubian specialty.
Artur Moroz, the head chef of Bulaj in Sopot, on
the other hand, invites you to try herring with
carrot and asparagus.
Although herring has been equally popular
over the years, it has not totally dominated
the menus. It has been competing with local
freshwater fish, such as eel, pike, and vendace
fished for in Raduńskie lakes in Kashubia. Eel
and vendace (called “the Kashubian herring”
by local fishermen) are usually smoked in barrels. Pike, on the other hand, can be prepared
in many different ways. Bulaj in Sopot prefers
it marinated. The restaurant’s menu also offers
dishes from other local fish: cod carpaccio,
Baltic salmon steak tartare, or fish soup. Targ
Rybny - Fishmarkt restaurant, on the other
hand, located in Gdańsk in the immediate area
of Motława river, offers salmon, halibut or sea
bass. In search of both traditional, and contemporary fish dishes it is worth to check out the
menu of Kubicki restaurant in Gdańsk, Biała
restaurant in Bryza Hotel in Jurata, Czarny Kos
in Borkowo, or Wave in Sheraton Hotel, Sopot.
Pałac Poraj offers a real treat to all connoisseurs: trout roulades with horseradish butter,
praised by renown culinary critics.
Another chapter of Pomorskie geography
book is forest. It provides the chefs with fruit,
as well as mushrooms and the much-appreciated venison. Dishes prepared with berries,

raspberries, blackberries, wild strawberries,
dog-rose, or rowan, which is one of the favourites among guests from Baltic’s north
coast, are becoming more and more popular.
Restaurants obtain ingredients only from
local suppliers, which ensures that customers
receive only top quality products. Of course,
forest fruit season does not last the entire year.
After the season, restaurateurs process them
into jams and juices that can be used also in
winter. The same goes for mushrooms – they
are dried or marinated in a traditional way, the
same way it is done in hundreds of thousands
of households across Pomorskie. This difficult
art is worth its effort, and can be learned at
Fumenti Culinary Academy. Forests are also a
source of venison. Restaurants in Tricity and its
area serve boar and roe deer meat. Inspiracja

The more diverse, and animal- and plantfriendly location, the more interesting
meals can be found on the tables of a
region’s inhabitants. Pomorskie is a definite
number one in this category. Everything
is here: sea, lakes, rivers, forests, fields,
pastures, and people who know how
to prepare a meal from the moment of
obtaining the proper ingredients.
S P E C I A L T I E S
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The most precious strawberries come from sunny slopes of moraine
hills of Kashubian Lake District. They were included in the European
system of geographical indications and designations. It guarantees top
quality, as it forces adherence to rigorous norms – cultivation involves
only natural agents, and harvest is a manual process only.
restaurant in Kościeszy Palace in Przyjaźń
serves roe deer meat with nut crumbe, and
multigrain bread crostoli. Roe deer meat is
delicate, but with pronounced flavour. And
addition of anise-parsley sauce, pine parfume,
and six kinds of flavoured salt makes Przyjaźń
a perfect dinner destination. Forest fruit are
also used by chefs in restaurants of Gdańsk:
Filharmonia, Kokieteria in Hanza Hotel, and
Szafarnia 10, where venison connoisseurs will
be tempted by boar ribs marinated in wine
vinegar, juniper, rosemary, thyme, garlic, and
a splash of oil. Another encounter with forest
fruit awaits you in 1906 Gourmet Restaurant
in Ciekocinko Palace in Ciekocinko, and
Piano in Chopin Hotel in Pruszcz Gdański.
Poraj Palace (Pałac Poraj), on the other hand,
is worth visiting in autumn to try traditionally
prepared meat, such as traditional Polish pork
chops with plums, Beelzebub’s roasted beef,
boar ham, deer haunch, or boar liver with
apples and honey. As we can see, forests of
Pomorskie have been providing food for the
region’s inhabitants even in the 21st century.
Of course, as in any Polish regional cuisine, also the cuisine of Pomorskie is rich in
meat. For several years we have been witnessing the rebirth of the tradition of preparing
goose and duck meats, which has led the
meat appearing on our tables more and more
often. Gourmets noticed that levels of iodine
and sea salt saturation in local grass make the
goose and duck meats taste unlike anywhere
else. You can find out for yourselves by visiting Tłusta Kaczka (Fat Duck) restaurant
in Gdynia. Located off the beaten track in
Orłowo, it offers the best of the best when it
comes to ducks. Trying smoked duck breast
with polenta, strawberries, beet leaves, raspberries, balsamic vinegar, and green pepper.
Duck dishes are also available in the menus
of Velevetka restaurant in Gdańsk, Bulaj in
Sopot, and Kozi Gród in Pomlewo. If you
would like to try goose meat, then go to Inspiracja in Kościeszy Palace, Kokieteria in Hotel
Hanza, or Nordowi Mól in Celbowo. Zielona
Brama (the Green Gate) in Przywidz offers
exquisite goose leg with young cabbage,
baked apple, fried pear, and pumpkin, dried
plums and cranberry confit.
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Poultry is not all that the region has to
offer. Have you ever eaten a rabbit? If you
would like to taste best rabbit meat, check out
Piwna 47 Food & Wine restaurant in Gdańsk.
Rabbit in cream, with peas, caramelised carrots, mint, and potato purée is what awaits
you there. A completely different approach
to Kashubian meat is presented by Delmonico Cut Steakhouse in Sopot. As the name
suggests, they specialise in steaks, which are
prepared from top quality Wagyu meat (very
often off the scale when it comes to meat marbling category). Although Wagyu is an Asian
breed, the Delmonico herd has managed to
find its haven on 240 hectares of forests and
meadows in the heart of Kashubia.
Another stop on the regional map of specialties is cheese. Contrary to the popular
belief, cheese is prepared not only in the
mountains, but actually in the entire country.
Cheese in Pomorskie is made mainly from
cow and goat milks. The most famous is the
Słupski Chłopczyk (the Boy from Słupsk),
camembert type of cheese that has been
manufactured in Słupsk since 1925. Another
traditionally prepared cheese is steamed
cream cheese made from home-made cottage
cheese. Leaders in cheese production are
often small, traditional, commonly family-run
cheese processing plants. Zagroda Rakowiec,
where 15 types of cheese is produced, Osada
Burego Misia, or the family-run Kaszubska
Koza, where cheese is hand made, are the
places that are particularly worth visiting.
Products that come from those, as well as
other manufacturers are an inspiration for
local chefs. In Zielona Brama restaurant in
Przywidz you can taste goat cheese with rucola, raspberry salad, and guineafowl meat,
with pine nuts. Fliharmonia restaurant suggests lamb sous vide, with potatoes, parsley,
and baked tomatoes with goat cheese emulsion. 1906 Gourmet Restaurant in Ciekocinko
Palace will greet you with zucchini flower with
goat cheese. Regional cheese is not only the
domain of chefs. Nothing stands in the way of
creating recipes on your own and adding them
to your breakfasts or snacks. To find the ingredients, you can visit the Breakfast Market
(Targ Śniadaniowy) that takes place every
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weekend from May to September in Sopot,
and Gdańsk, the Free Market (Wolny Targ) in
Gdańsk, or Jadłostajnia Kolibki in Gdynia.
When you are at it, add honey to your shopping list. The local apiaries were first described
in the ancient times. Today, Pomorskie holds
more than 30,000 beehives. Bees appreciate
cooler climate, and natural richness of their surroundings. This allows our beekeepers to supply
our tables with traditional honey from Pszczółki
(unique in flavour, because of rapeseed that
grows in the area of harvest), as well as multiflower Kashubian honey that is gathered from
the second half of May to the end of August.
Kashubian strawberry deserves a separate
chapter. It is definitely sweeter and more aromatic than strawberry from other parts of the
country. At the same time, it is smaller, with
light red skin. Its flavour reminds of wild strawberry. All because of different soil, topography,
and cooler climate that is influenced mainly
by the presence of the Baltic Sea. The most
precious strawberries come from sunny slopes
 KASHUBIAN STRAWBERRIES ARE
FAMOUS ALL OVER POLAND FOR
ITS SWEETNESS AND JUICINESS.
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 BEER AMATEURS
SHOULD TRY LOCAL
BEER PRODUCED IN
SMALL MANUFACTURIES.
SOME OF THEM ARE
CONNECTED WITH
PUBS WHERE YOU CAN
TASTE IT ON THE SPOT.

of moraine hills of Kashubian Lake District.
They were included in the European system of
geographical indications and designations. It
guarantees top quality, as it forces adherence to
rigorous norms – cultivation involves only natural agents, and harvest is a manual process only.
When the Kashubian strawberry begins
reaching local chefs in June and July, you
should try some of the restaurants that it
can be found in. One of them is Sztuczka in
Gdynia, where strawberry is an element of
desserts, side dishes, and main courses. Another, Gdański Bowke in Gdańsk, offers deers
sirloin with Kashubian strawberries, a pinch
of chilli, and asparagus. The Old Brewery in
Kościerzyna, on the other hand, serves light
salad with roast beef, strawberries, tomatoes,
lamb’s lettuce, romain lettuce, roasted sesame,
and herbal vinaigrette sauce. The menu also
includes the traditional “ruchanki” , Kashubian
cake with home made strawberry, raspberry,
pear and cranberry confit, as well as chocolate
and strawberry pizza.
After a fine meal, it is good to facilitate digestion. The best idea, of course, is traditional
methods. When it comes to alcohols, our
region also has an wide range of interesting
alcohols to offer. Two liqueurs should be of particular interest: Goldwasser, and Machandel.
The former, known as the vodka of Gdańsk,
looks really interesting – thick alcohol conceals
genuine gold flakes that have a supposedly
beneficial effect to your health. Goldwasser
has been known since the 16th century, which
makes it one of the oldest liqueurs in the world.
You should try this liqueur in a restaurant
whose name says it all - Goldwasser in Gdańsk.
Machandel, on the other hand, is a juniper
liqueur prepared according to an old Dutch
recipe. It goes well with smoked plum. To try it,
check out Pod Łososiem in Gdańsk.
We’ve left beer, the most popular beverage,
until the very end. We would risk saying that
there would be no Gdańsk without beer. Beer
has been brewed in Gdańsk since the Medieval times, and on the turn of the 15th century
there were as many as 400 breweries located
in Gdańsk and its surroundings. Regional
products are on the rise again today, and if
you’d like to experience the true flavour of

Pomorskie beer, we invite you to the oldest
craft brewery in Gdańsk - Brovarnia, which is
located just at Motława river. Three kinds of
beers are prepared here: lager, dark beer, and
wheat beer. Gdańsk Bowke offers you natural,
unpasteurised beer under the same name that
is crafted in a family brewery. Kościerzyna Old
Brewery also earned its name - beer has been
brewed here for more than 150 years!
So, are you hungry?.

 PÅ SVENSKA

ETT BORD FULLT
AV TRADITION
HUNGRIG? BLI MÄTT PÅ RÄTT SÄTT I
POMMERN!

D

et traditionella lokala köket beror, som
namnet antyder, på det geografiska läget.
Ju mer varierande och gynnsammare för djur
och växter en region är, desto mer intressanta
rätter står det på borden hos invånarna. Pommern är definitivt en vinnare i denna kategori.
Här finns allt - hav, sjöar, floder, skogar, åkrar,
betesmarker och människor som vet hur man
tillagar en måltid med lämpliga ingredienser
från jord till bord.
Många människor förknippar – inte utan anledning – Pommern med fisk. Regionen genomkorsas av floder och sjöar samt gränsar till det
fiskrika Östersjön. Därför lever här den gamla
traditionen med att fiska och äta fisk. Nästan
på varje restaurang är fiskrätter en viktig del av
menyn, och de flesta västerländska besökare är
ute efter just dem. Det är inte konstigt att lokala
kockar blir specialiserade i att laga sådana rätter.
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På de lokala borden är det sillen som råder. Det
värdefullaste är en fet matjessill som fångas i maj
och juni. De mest populära och mest traditionella
varianterna är inlagd sill som serveras med lök,
olja eller grädde och potatis med skalet på. För att
komma åt sill som serveras på ett kasjubiskt sätt
är det värt att titta in på restaurangen Velvetka i
Gdansk. Och i restaurangen Bulaj i Sopot föreslår
kocken Artur Moroz sina gäster att smaka på
matjessill med morötter och sparris.
Trots att sillen inte har förlorat sin popularitet med åren, dominerar den inte de
pommerska matsedlar till fullo. För att vinna
erkännande hos finsmakarna konkurrerar den
med rivaler från de lokala sjöarna, huvudsakligen ål, gädda och sik som fångas i sjöar runt
Raduniafloden i Kasjubien. Både ål och siklöja
(av kasjubiska fiskare kallad “den kasjubiska
sillen”) röks i en röktunna. Gädda tillagas också
på flera olika sätt. På Bulaj i Sopot serveras den
i en marinerad versionen. På menyn hittar du
också rätter av andra lokala fiskarter, som till
exempel carpaccio på torsk, östersjölaxtartar
eller fisksoppa. Restaurangen Targ Rybny - Fishmarkt, som ligger i Gdansk, nästan intill Motlawafloden, erbjuder i sin tur rätter som lagas
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till av lax, hälleflundra eller havsabborre. Om
du är på jakt efter traditionella och moderna
fiskrätter, bör du också läsa matsedlarna på
Kubicki i Gdansk, Biała på Hotel Bryza i Jurata,
Czarny Kos i Borkowo eller Wave på Sheraton
Hotel i Sopot. I palatset Pałac Poraj väntar en
ganska sällsynt rätt som hyllats av den berömde
matkritikern Maciej Kuron: öringsrullader med
pepparrotssmör.
Nästa kapitel i den geografiska kartboken
över Pommern handlar om skogar som ger
kökscheferna både bär, svamp och viltkött
– något som värderas extremt mycket av
gourmeter. På tallrikarna hittar du allt oftare
rätter med blåbär, hallon, björnbär, jordgubbar,
nypon och rönn, och det är populärt bland
besökare från Östersjöns norra kust. Restauranger använder sig av lokala leverantörer, så
att kunden kan få produkter av bästa kvalitet.
Bärsäsongen varar självfallet inte hela året
ut. Efter skörden kokas skogsbär till sylt och
saft, som kockarna kan ha nytta av vintertid.
Svampen torkas eller läggs i marinad på ett
konventionellt sätt och samma sak görs i många
pommerska hem. Denna svåra men mycket
givande konst kan man lära sig på den kulin-
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ariska akademin Fumenti. Skogen ger också
viltkött. Till restauranger runt om i Trestaden
levereras vildsvins- och rådjurskött. Restaurang Inspiracja på Kościeszyslottet i Przyjaźn
serverar rådjurskött med krossade nötter och
ett krispigt flerkornsbröd. Rådjursköttet är delikat och mört, och har en fyllig smak. Anis-och
persiljesås, talldoft och sex sorters salt till, gör
det värt att besöka Przyjaźn, om endast för en
middag.
Skogens gåvor används också av kockarna
på restauranger i Gdansk: På Filharmonia Kokieteria på Hotel Hanza och restaurang Szafarnia
10 lockar viltköttsentusiaster med vildsvinsrevben marinerade i ättika, enbär, rosmarin, timjan, vitlök och lite olja. Dessutom får du en träff
med skogsbär på 1906 Gourmet Restaurant på
slottet i Ciekocinko och Piano på Hotel Chopin
i staden Pruszcz Gdański. Till Pałac Poraj är
det däremot värt att titta in under hösten för att
smaka ugnsbakat kött som framställts på traditionellt sätt - t.ex. fläskkarré på ett gammaldags
polskt sätt med katrinplommon, nötköttsteken
Belzebub, vildsvinsskinka, hjortfiol eller vildsvinslever med äpplen och honung. Det visar
alltså att skogarna föder det pommerska folket
även på 2000-talet.
I det pommerska köket råder det, liksom
i andra polska kök, ingen brist på kött. Sedan
ett par år tillbaka har en tradition av att tillaga
gås och anka återupplivats, och numera hamnar båda dessa fåglar allt oftare på våra bord.
Smakkännare har märkt att det lokala gräset är
rikt på jodsalt som ger både gäss-och ankkött
en unik smak. I denna tro kan man stärkas när
man passerat tröskeln till restaurang Tłusta
Kaczka i Gdynia. Den ligger lite vid sidan av
köpscentrumet Klif i stadsdelen Orłowo och
erbjuder det bästa när det gäller ankor. Ett
absolut måste är att smaka på lättrökt ankbröst
med polenta, jordgubbar, mangold, hallon,
balsamvinäger och grön peppar. Ankrätter står
också på menyn på Velvetka i Gdansk, Bulaj i
Sopot och Kozi Gród i Pomlewo. När det gäller
gåsrätter bör man vända sig till Inspiracja i
slottet i Kościeszy, Kokieteria på Hotel Hanza i
Gdansk, Nordowi Mól i Celbowo eller Zielona
Brama i Przywidz. På alla dessa ställen smakar
gåslår utmärkt, gärna tillsammans med färsk
kål, bakade äpplen, stekt päron, syltad pumpa,
katrinplommon och tranbär.

PHOTO SOURCE: PTB

 CHEESE
IS ANOTHER
LOCAL PRODUCT
POMORSKIE CAN
BOAST ABOUT.

Fjäderfä i alla ära, men har du någonsin
ätit kanin? Om du vill pröva detta kött när
det är som godast, ska du gå till restaurang
Piwna 47 Food & Wine i Gdansk för att smaka
kaninfiol med gräddfil, ärtor, karamelliserade morötter, mynta och potatismos. Ett
helt annat sätt att tillaga kasjubiskt kött har
Delmonico Cut Steakhouse som du hittar i
Sopot. Som namnet antyder, specialiserar sig
restaurangen på biffar. Köttet framställs av
hög kvalitet av köttrasen Wagyu (som för den
fina marmoreringen mycket ofta får betyg
högt ovanför skalan). Wagyurasen kommer
från Asien, men en flock Delmonico har
funnit sin oas på 240 hektar skog och ängar i
hjärtat av Kasjubien.
Ett annat uppehåll på kartan för regionala
smaker är ostar. I motsats till vad man tro, har
man brukat framställa ost inte bara i bergstrakterna utan faktiskt över hela Polen. De sorter
som finns i Pommern görs främst på komjölk
och getmjölk. Den mest kända av dessa är
Słupski Chłopczyk (pojken från Słupsk), vilket
är en blåmögelcamembert som produceras
i Słupsk sedan 1925. Traditionellt gör man
också smältost på ånga med kummin, och där
basen är hemmagjord ostmassa. Ledande ostfabrikanter är inte de stora mejerierna utan de
små traditionella, ofta familjeägda ysterierna.
På kartan är det värt att notera gård Zagroda
Rakowiec i vilken det skapas 15 typer av ostar
eller koloni Osada Burego Misia och slutligen
det familjeägda Kaszubska Koza där ostarna
görs för hand, precis som i gamla dagar.
Produkterna från dessa och andra tillverkare
är också en inspiration för kökschefer. På
restaurang Zielona Brama i Przywidz kan du
smaka getost med senapskål som serveras
till en hallonsallad med brunbakad pärlhöna
som är beströdd med pinjenötter. Restaurang
Filharmonia föreslår i stället så kallat sous vide
lamm med potatis, persilja, rostade tomater
och emulsion på getost. Och 1906 Gourmet
Restaurant på slottet Ciekocinko hälsar sina
gäster välkomna med en zucchiniblomma
med getost. De regionala ostar går inte bara till
restaurangerna. Det finns inget som hindrar
att man själv utvecklar recept som bygger på
ostar eller att man har ost till sin frukost och
sitt mellanmål. Det handlar bara om att bege
sig till frukostmarknaden (Targ Śniadaniowy)
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som hålls på helgerna från maj till september i
Sopot och i Gdansk, på marknaden Wolny Targ
i Gdansk eller Jadłostajnia Kolibki i Gdynia.
På inköpslistan rekommenderar vi att skriva
upp honung. De lokala traditionerna i fråga om
biodling beskrevs redan i antiken. Idag finns det i
Pommern mer än 30 000 bikupor. Bina uppskattar det svalare klimatet och naturrikedomarna i
området. Som resultat levererar biodlare till våra
bord de traditionella pszczółkowskihonung (med
en unik smak baserad på raps) och kasjubisk honung på olika blommor som plockas från mitten
av maj till slutet av augusti.
Ett separat kapitel förtjänar den kasjubiska
jordgubben. Den är definitivt sötare och mer
aromatisk än bär från andra regioner i landet.
Den är också mindre, har en ljus röd färg och
liknar skogssmultron i smaken. Allt detta är
tack vare att här finns en annan jordmån och
konfiguration av terrängen samt ett något svalare klimat, som främst orsakas av Östersjön.
De värdefullaste jordgubbarna plockar man på
de soliga sluttningarna av moränkullarna i det
kasjubiska sjödistriktet - de är just de som har
skrivits in i det europeiska systemet för namn
och geografiska beteckningar. Detta garanterar
kvalitet och upprätthåller efterlevnad av stränga
normer – vid odling används endast de medel
som är baserade på naturliga ingredienser och
uteslutande manuella skördar.
I juni och juli, när de kasjubiska jordgubbar
börjar hamna hos de lokala kockarna, är det
värt att besöka, om så bara en enda restaurang.
Det är Sztuczka i Gdynia där jordgubben ingår i
både aptitretare, huvudrätter och efterrätter. På
Gdanski Bowke i Gdansk kan du testa hjortfilé
med kasjubiska jordgubbar och sparris och en
antydan till chili. På Stary Browar i Kościerzyna
serveras en lätt sallad med saftig rostbiff, jordgubbar, tomater, vårklynne, romansallad, rostade
sesamfrön och örtvinägrett. Menyn innehåller
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också traditionella kasjubiska pannkakor,
ruchanki, som serveras med hemlagad jordgubbssylt, hallon, päron och tranbär. Här kan du
även smaka pizza med choklad och jordgubbar.
Efter en rejäl måltid måste man hjälpa
matsmältningen. Helst ska man förstås satsa
på traditionen. Vår region erbjuder intressanta
val i fråga om alkohol. Mest uppmärksamhet
förtjänar två likörer – Goldwasser och Machandel. Den första, kallad för gdanskvodka, ser
verkligt exceptionell ut - i tjock alkohol flyter
partiklar av äkta guld, som sägs ha positiva hälsoegenskaper. Goldwassers rötter går tillbaka
till 1500-talet vilket gör likören till en av de äldsta i världen. För att ta ett glas av denna dryck,
ska du bege dig till restaurangen i Gdansk med
samma namn: Goldwasser. Machandel därmot
är en enbärlikör, som framställs enligt ett gammal holländsk recept. Man smakar på denna
dryck tillsammans med rökta plommon från
Żuławyregionen i. För att testa det, är du välkommen till restaurang Pod Łososiem i Gdansk.
Till sist är det dags att berätta om den mest
populära drycken, nämligen ölet. Man kan ta
en risk och säga att det utan öl inte skulle finnas
något Gdansk. Man bryggde öl här redan i medeltiden, och runt sekelskiftet 1400 fanns det
i själva staden och omgivningarna mer än 400
bryggerier! Idag leder de regionala produkterna
återigen. För att uppleva hur öl från Pommern
verkligen smakar, är du välkommen till det
äldsta restaurangbryggeriet i Gdansk - Brovarnia, som ligger precis vid floden Motława.
Här bryggs tre sorter av öl – ljust, mörkt och
veteöl. På Gdanski Bowke kan du smutta på ett
naturligt opastöriserat öl med samma namn,
vilket bryggs i ett familjebryggeri. Stary Browar
Kościerzyna har inte heller har tagit sitt namn
från ingenstans – här bryggs det öl sedan över
150 år tillbaka!
Så? Är du hungrig och törstig nu?

PHOTO SOURCE: PTB

 GDAŃSK'S
RESTAURANTS
AND PUBS ARE
THE BEST SPOTS
TO CELEBRATE
THE LOCAL
FOOD AND
DRINKS.

AUTUMN MENU
BE SURE TO TRY THE SEASONAL MENU, AND TAKE CULINARY INSPIRATIONS WITH YOU!
IN OUR EXCLUSIVE, HEAD CHEFS OF RECOMMENDED RESTAURANTS REVEAL THE
SECRETS OF THEIR COOKING.
text

Izabela Koch

photo source

PTB

CHANTERELLE

SOUFFLE

Preparation:
The green meadow:

Cut onions and garlic into cubes. Chop spinach and kale leaves. Separately, chop the
dried tomatoes. Briefly fry the onion and garlic and dried tomatoes on olive oil, add
spinach and kale, and sauté for a while. Season with salt, pepper and nutmeg (not too
much). Finally, add a little butter and wait until it dissolves.
Souffle:

Ingredients:
2 EGGS • FRESH CHANTERELLES 50G •
ONE ROSEMARY SPRIG • 2 ONIONS •
SPINACH LEAVES 100G • 1 KALE LEAF •
1 CLOVE OF GARLIC • DRIED TOMATOES IN
OIL 50G • SALT • PEPPER • NUTMEG • OLIVE •
BUTTER • BREADCRUMBS • SEA SALT
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Wash and crush the chanterelles. Chop the onions and garlic together with rosemary.
Sauté the chanterelles in olive oil until juice is released, then add the onion, garlic,
rosemary, briefly fry and season with salt and pepper, then set aside to cool. Whisk the
eggs, add the chanterelle formulation and sea salt. Pour into molds, previously smeared
with butter and bread crumbs. Pour at 3/4 of the mold’s height. Bake in oven at 170 ° C
for 12 minutes. Lay the soufflés on the hot, pre-prepared green meadow.
restaurant Czarny Kos, Borkowo
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BOILED

COD

LOIN,
CABBAGE ROLL STUFFED WITH UNPEARLED
BARLEY WITH MUSHROOMS, MASHED GREEN
PEAS, FRESH TOMATO DRESSING, DRIED
MUSHROOMS POWDER, TRUFFLE FOAM
Ingredients for 1 serving:
COD LOIN 180G • GREEN PEAS 200G • BLANCHED
CHANTERELLES 50G • WHITE CABBAGE • 1 BLANCHED LEAF •
UNPEARLED BARLEY 30G • FRESH TOMATOES 80G • CAPERS
10G • FRESH PARSLEY 5G • WHITE ONION 20G • GARLIC 5G •
DRIED BOLETUSES 30G • BUTTER 20G • LECITHIN 1G •
TRUFFLE PASTE 10G • YOUNG CHIVES 30G • FRENCH MUSTARD
10G • MILK 100ML • OLIVE OIL 80ML • WHITE WINE 50ML •
SALT • BLACK PEPPER • TURMERIC

Preparation:
Season the fish with salt and black pepper.
Cook in a convection oven or vegetable broth
Fresh tomato dressing:

Cut the fresh chives and peeled, hollowed out tomatoes into
thick cubes. Add cut capers, french mustard, sprinkle with
olive oil, season with salt and black pepper.
Cabbage roll stuffed with unpearled barley with chanterelles:

Sauté boiled unpearled barley in olive oil with onions, garlic,
and chanterelles. Season with salt, black pepper, and fresh
parsley, add cold butter. Roll in blanched cabbage leaves.
Cook in convection oven for 10 minutes.
Green pea purée:

Cook green peas in milk until soft. Pour off milk, blend peas
with butter. Season with salt.
Dried mushrooms powder:

Blend dried boletuses to powder.
Truffle foam:

Heat milk with truffle paste to the temperature of 30°C, add
lecithin, and blend until foam is formed.

BOAR
MEAT

ROULADE

STUFFED WITH BAY BOLETES,
BOLETUSES, AND CHANTERELLES FROM
TUCHOLA FOREST, AND SMOKED BACON
Ingredients:
BOAR SIRLOIN • BOLETUSES • BAY BOLETES •
CHANTERELLESONIONS • SMOKED BACON • GARLIC •
PARSLEY • RED ONION • SUGAR • RED WINE • THYME •
SALT • PEPPER • POTATOES • 34% CREAM • NUTMEG •
VENISON DEMI GLACE SAUCE

Preparation:
Cut peeled potatoes into thin slices, pour cream and season with salt, pepper, nutmeg and garlic - bake until soft
and until the vegetables have absorbed all the liquid. Clean
the sirloin, and prepare stuffing: fry onions, bacon and
mushrooms, add parsley, and season with salt, pepper,
and garlic. Leave to cool, then stuff the smashed meat
and bake. Combine demic glace sauce with chanterelles,
season with rosemary. Caramelise sugar, add red onion cut
into wedges, stew in red wine with thyme, season with salt
and pepper.
restaurant Kozi Gród, Pomlewo

restaurant Kościerzyna Old Brewery, Kościerzyna
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OYSTER

MUSHROOM

AND CHANTERELLES

Preparation:
Chanterelles/oyster mushroom:

Cut the oyster mushroom in half. Wash the chanterelles. Fry the
oyster mushroom in thyme and garlic infused oil. When it’s golden
brown, add butter and chanterelles and fry for a while.
Potato cream

SERVED WITH POTATO CREAM WITH
CHIA SEEDS AND GARLIC

Melt butter, add garlic, chopped onions and potato slices - glaze.
Pour beer and reduce. Add thyme decoction (2 teaspoons of thme
in 200ml of boiling wwater), milk, and cream. Season with white
pepper. Blend everything. Pour the remainder of thyme decoction on
flaxseed and chia seeds (2 teaspoons + 200ml boiling water). Add to
the cream.

Ingredients for 4 servings:

Egg pate

CHANTERELLES 400G • OYSTER MUSHROOM 600G •
BUTTER 1.5 CUBE • 8 POTATOES • THYME 10G •
2 ONIONS • 3 GARLIC CLOVES • BEER 200ML •
MILK 120ML • CREAM 200ML • GROUND WHITE
PEPPER • CHIA SEEDS 80G • FLAXSEED 80G •
8 EGGS • 34% CREAM 200ML • SALT • CHIVES •
WORCESTER SAUCE 20ML • APPLE VINEGAR 120ML •
KASHUBIAN OLIVE 200ML

Combine eggs with 200ml 34% cream, add half spoon of salt, and
blend. Pour into a mold and bake 30 mins in 110 degrees. After cooling, fry in butter until brown, cut into desired shapes and sprinkle
with chopped chives.
Worcester vinaigrette

Mix Worcester sauce with apple vinegar and Kashubian oil
Parisien Apple

Garnish:
REDWOOD SORREL • CHIVES

Cut small apples balls with a knife
Garnish with redwood sorrel and chives.
restaurant Biały Królik, Quadrille conference&spa, Gdynia
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 PÅ SVENSKA

WILD

BOAR

CHEEKS

IN BLACKBERRY AND
BISON GRASS SAUCE, WITH
TOPINAMBOUR PUREE

Ingredients:
WILD BOAR CHEEKS • MARINATE (CARROTS •
CELERY • PARSLEY • GARLIC • SHERRY
VINEGAR • BISON GRASS • SALT • PEPPER •
CLOVES • ST. LAWRENCE OIL)
Sauce:
VENISON DEMI GLACE • STRAINED
BLACKBERRIES • BOAR CHEEK • BROTH • RED
ONION • HONEY • BUTTER • SALT • PEPPER
Puree:
TOPINAMBOUR • GARLIC • OIL • LEMON JUICE •
MASCARPONE • BUTTER • SALT • PEPPER

Preparation:
Combine marinate ingredients
with chopped vegetables. Clean
the cheeks and place them in the
marinate for 12 hrs. After that
time, fry the cheeks, vegetables,
and marinate and stew until soft in
115°C for about 4 hours.
Glaze the red onion, add the sauce
from stewing and reduce. Add
demi glace, cook for a couple of
minutes, strain, and combine with
blackberries and butter. Season
to taste.
Grease the washed topinambour
with oil and bake with garlic in
150°C for 60 minutes, peel and
blend with baked garlic. Add mascarpone and butter. Season with
lemon juice, salt and pepper.
restaurant Szafarnia 10, Gdańsk

HÖSTMENY
ETT MÅSTE ÄR ATT PROVA DEN
SÄSONGSBETONADE MENYN OCH
TA MED SIG DEN KULINARISKA
INSPIRATIONEN! ENDAST I +48
MAGASIN AVSLÖJAR KOCKARNA
FRÅN DE REKOMMENDERADE
RESTAURANGER HEMLIGHETERNA I
SINA KÖK.

SUFFLÉ
MED KANTARELLER
Ingredienser:
2 ÄGG •50 G FÄRSKA KANTARELLER • 1
KVIST FÄRSK ROSMARIN • 2 GULA LÖKAR •
100 G SPENATBLAD • 1 GRÖNKÅLSBLAD • 2
VITLÖKSKLYFTOR • 50 G TORKADE TOMATER
I OLJA • SALT • PEPPAR • MUSKOTNÖT •
OLIVOLJA • SMÖR • SKORPMJÖL • HAVSSALT

Förberedelser:
en grön bädd:

Skär lök och vitlök i tärningar. Hacka spenat och
grönkål. Hacka de soltorkade tomater separat.
Fräs lök, vitlök och soltorkade tomater snabbt
med olivolja i en stekpanna. Tillsätt spenat och
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grönkål, och stek detta en minut. Krydda med
salt, peppar och lite muskot. Avsluta med en
klick smör och vänta tills det smälter.

VILDSVINSRULLAD

FYLLD MED BRUNSOPP, KARLJOHAN OCH
KANTARELLER FRÅN TUCHOLASKOGEN
SERVERAT MED RÖKT SIDFLÄSK

sufflé:

blandningen i formar och grädda den i 30
minuter i 110 grader. Efter kylningen, ska den
stekas i smör tills den blir brunt. Klipp sedan,

Rensa och hacka kantarellerna. Hacka lök
och vitlök med rosmarin. Stek kantarellerna i
olivoljan tills de släpper saft, tillsätt sedan lök,
vitlök, rosmarin, stek snabbt och krydda med
salt och peppar. Ställ blandningen åt sidan att
svalna. Vispa ett ägg, vänd ned det i blandningen
med lite havssalt. Häll i formar, som smorts
med smör och ströbröd. Fyll 3/4 av formen med
blandningn. Sätt ugnen på 170 ° C under 12
minuter. Sufflén brukar kockarna lägga ovanpå
den varma, gröna bädden.
restaurang Czarny Kos (Den Svarta

Koltrasten), Borkowo

KOKT TORSKFILÉ,

KÅLDOLMAR FYLLDA MED BOVETEGRYN
OCH KANTARELLER, PURÉ PÅ GRÖNA
ÄRTER, DRESSING MED FÄRSKA TOMATER,
MALEN, TORKAD SVAMP, TRYFFELSKUM

Ingredienser för 1 portion:
180 G TORSKFILÉ • 200 G GRÖNA ÄRTER • 50 G
BLANCHERADE KANTARELLER • 1 BLANCHERAT
VITKÅLSBLAD • 30 G VETEGRYN • 80 G
FÄRSKA TOMATER • 10 G KAPRIS • 5 G FÄRSK
PERSILJA • 20 G LÖK • 5 G VITLÖK (NÅGRA
VITLÖKSKLYFTOR) • 30 G TORKAD SVAMP
(HELST EN SOPP) • 20 G SMÖR • 1 G LECITIN
• 10 G TRYFFELPASTA • CIRKA 30 G GRÄSLÖK
(EN KNIPPA GRÄSLÖK) • 10 G FRANSK SENAP •
1 DL MJÖLK • 80 ML • ½ DL VITT VIN • SALT •
SVARTPEPPAR • GURKMEJA

Tillagning:
Krydda fisken med salt och svartpeppar. Koka den
i konvektionsung eller på spisen i grönsaksbuljong.
dressing på färska tomater:

Färsk gräslök och skalade, urtagna tomater
skärs i tjocka kuber. Tillsätt hackad kapris,
fransk senap, strö med olivolja, krydda med salt
och svartpeppar.
kåldolmar fyllda med bovetegryn och kantareller:

Kokta vetegryn fräses i olivolja med lök, vitlök
och kantareller. Krydda med salt, svartpeppar
och färsk persilja, lägg till det kalla smöret på
slutet. Rulla sedan in allt i det blancherade kålbladet och grädda dolmarna i konvektionsung i
10 minuter.
puré av gröna ärter:

Koka gröna ärtor i mjölk tills de är mjuka. Häll i
mjölken, mixa ärter med smör till puré. Tillsätt salt.
malen torkad svamp:

Mixa torkad svamp till pulver.
tryffelskum:

Värm upp mjölken med tryffelpasta till 30°C,
tillsätt lecitin och vispa tills du får ett skum.
restaurang Stary Browar Kościerzyna

(Gamla Bryggeriet Kościerzyna), Kościerzyna
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Ingredienser:
KOTLETTRAD AV VILDSVIN •KARLJOHAN
•BRUNSOPP •KANTARELLER •LÖK •SIDFLÄSK
•VITLÖK •PERSILJA •RÖDLÖK •SOCKER
•RÖTT VIN •TIMJAN •SALT •PEPPAR •POTATIS
•VISPGRÄDDE •MUSKOTNÖT •DEMIGLACESÅS
PÅ VILTFOND

Tillagning:
Skala potatisen och skär den i tunna skivor,
häll på grädde och smaksätt med salt, peppar,
muskotnöt och vitlök. Baka tills de är mjuka och
har absorberat vätskan helt. Putsa köttet från
hinnor och gör en fyllning av lök, sidfläsk och
stekt svamp. Tillsätt persilja och krydda med
salt, peppar och vitlök och kyl ned allt. Banka
ut köttet, skär det i bitar och stoppa in dem med
fyllníngen och forma allt till rullader. Då är allt
färdigt att ungssteka. Demiglacesås mixar kockarna på kantereller och kryddar med rosmarin.
Karamellisera socker, tillsätt hackad rödlök,
koka det långsamt i rött vin med timjan, kryddat
med salt och peppar.

ut en önskad form och låt den ligga på patén
medan du avslutar med att strö över hackad
gräslök.
Worcester Vinägrett:

Blanda Worcestersås med äppelcidervinäger
och kasjubisk olivolja
Äpple Parisien:

Skär ut bollar av äpplen med en liten kniv.
Garnera med röd harsyra och gräslök.
restaurang Biały Królik (Den Vita Kaninen),

Quadrille conference&spa, Gdynia

VILTSVINSKINDER
MED BJÖRNBÄRSSÅS OCH VISENTGRÄS MED
MOSAD JORDÄRTSKOCKA

ingredienser:
KINDER AV VILDSVIN • MARINAD
(MOROT • SELLERI • PERSILJA • VITLÖK,

restaurang Kozi Gród (Getgården), Pomlewo

OSTRONSKIVLING
OCH KANTARELLER

SERVERADE PÅ POTATISKRÄM MED
CHIAFRÖN (SPANSK SALVIA) OCH VITLÖK

Ingredienser för 4 portioner:

SHERRYVINÄGERSKY • VISENTGRÄS • SALT •
PEPPAR • KRYDDNEJLIKA • LAWRENCEOLJA)
sås:
DEMIGLACE PÅ VILTFOND • MOSADE BJÖRNBÄR
• AVKOK AV VILDSVINSKINDER • RÖDLÖK •
HONUNG • SMÖR • SALT • PEPPAR

400 G KANTARELLER • 600 G OSTRONSKIVLING
300 G SMÖR • 8 POTATISAR (MEDELSTORA) •
10 G TIMJAN • 2 LÖKAR • 3 VITLÖKSKLYFTOR
• 2 DL ÖL • 1, 20 DL MJÖLK • 2 DL GRÄDDE •
MALEN VITPEPPAR • 80 G CHIAFRÖN • 80 G
LINFRÖ • 8 ÄGG • 2 DL VISPGRÄDDE (30%) •
SALT • GRÄSLÖK • 2 CL WORCESTERSÅS • 1,20
DL ÄPPELCIDERVINÄGER • 2 DL KASJUBISK
OLIVOLJA • 1 GRÖNT ÄPPLE

puré på:

Till dekoration:
RÖD HARSYRA • GRÄSLÖK

kinderna ligga i marineraden i över 12 timmar.

Tillagning:

marinad till stekning. Sätt ugnen på låg värme,

kantarelleroch/eller ostronskivling:

Skär svamparna på mitten. Tvätta kanterellerna.
Stek ostronskivlingen i en het panna i olja med
timjan och vitlök. När de blr gyllenbruna, ska
man tillsätta smör och kantareller och steka
dem en stund till.

JORDÄRTSKOCKA • VITLÖK • OLJA •
CITRONSAFT • MASCARPONE • SMÖR • SALT •
PEPPAR

Tillagning:
Blanda ingredienser till marinaden och häll den
över de skivade grönsakerna. Låt de putsade
Stek därefter kinder och grönsaker, och häll på
115. Stek allt i 4 timmar.
Stek rödlöken tills den blir genomskinlig i en
kastrull, häll på den sås som blivit över i samband med den tidigare matlagningen. Minska
temperaturen, tillsätt demiglace, koka ett par
minuter, sila av skyn och lägg till björnbär och

Potatiskräm:

smör. Krydda efter smak.

Smält smör, tillsätt vitlök, hackad lök och skivad
potatis. Stek till det mjuknar, tillsätt öl och
minska värmen. Tillsätt buljong av timjan (2 tsk i
2 dl kokande vatten), mjölk och grädde. Krydda
med vitpeppar. Mixa allt till en kräm. Häll Linfrö
och chiafrön i ett avkok av timjan (2 tsk + 2 dl
kokande vatten). Blanda allt.

Smörj den rengjorda jordärtskockan med olja

Äggpaté:

Blanda äggen med 2 dl vispgrädde, tillsätt en

S P E C I A L T I E S

och stek den med vitlök i ugnen i 60 minuter
i 150 ° C. Skal jordärtskockan och blanda
den med bakad vitlök. Tillsätt mascarpone
och smör. Smaksätt med citronsaft, salt och
peppar.
restaurang Szafarnia 10, Gdańsk

 LONGING FOR
A TOTAL BODY
AND MIND RELIEF?
HAVE YOURSELF
A RELAXING
TREATMENT
AT ONE OF THE
LUXURIOUS SPAS.

 THE RESTAURANTS
IN POMORSKIE WILL
ASTONISH YOU WITH
FRESH, DELICIOUS
SEASONAL CUISINE.

 GOLF ENTHUSIASTS CAN CHOOSE
FROM FOUR EXCELLENT COURSES
LOCATED AROUND THE REGION.
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 THE UNIQUE ARCHITECTURE
OF EUROPEAN SOLIDARITY
CENTRE COMPLETES THE
INDUSTRIAL LANDSCAPE OF
THE HISTORICAL SHIPYARD.

POMORSKIE for
CONNOISSEURS
WE HAVE SMOOTHLY ENTERED THE AUTUMN-WINTER TOURIST
SEASON, WHICH IS AS ATTRACTIVE AS SUMMER LEISURE AT
THE BALTIC SEA COAST. PEACE AND QUIET, WITH A PINCH OF
ELEGANCE. EVERYONE DESERVES A BIT OF LUXURY.

PHOTO SOURCE: PTB

text

Piotr Chabzda

walk along the beach in the morning mist, or
down the amber alley, an afternoon game
of golf, and a relaxing SPA session with
natural amber or sea algae. The evening
dose of culture in one of the latest cultural centres, together with dinner in an elegant restaurant that offers
dishes from freshest regional ingredients. And a night in
a historical palace. All those are for people who need to
recharge their batteries in autumn, and get away from all
everyday problems. At this time of year, the region is not
only tempting with scenic views, but also with a rich offer
directed towards the most demanding connoisseurs.
Both revitalised hotels that welcome their guests the
same way they did during the times of noble houses, providing unforgettable atmosphere, as well as plethora of
SPA centres that are the top-ranked in their categories,
deserve equal attention. Regardless of whether they are
located at a seacoast beach, deep in the Kashubian forest, or in the very centre of a city, SPA complexes in Pomorskie provide a wide range of comprehensive services
that will let you regain balance between body and soul.
You can also regenerate at a restaurant table. Restaurants will astonish you with variety of cuisine, and richness of fresh, regional ingredients. If you enjoy exquisite
flavours, you will certainly enjoy one of the partner
restaurants of Pomorskie Culinary Prestige, where slow
food philosophy applies, and meals are prepared from
top European quality, regional ingredients. Original
approach to tradition and local products guarantees unforgettable taste experience.
Art and design have positive influence on the soul
as well. Until recently they were associated mainly with

amber, and not unrightfully so. Gdańsk has been known
as the world capital of amber, and designs by local artists
are famous way beyond Polish borders. The scope of
interest of local craftsmen is a lot wider, though. Fashion, interior and furniture design, or architecture are
only a few areas of interest, in which they are successful.
Because of the designers’ hard work, the urban space of
Gdynia, Gdańsk, and Sopot has gained new character.
Just take a look at the newly constructed office buildings,
hotels, restaurants, as well as cultural places. A walk
along the streets of Tricity in warm, autumn sun is an unforgettable aesthetic experience for every connoisseur
of top-class architecture. Simply mentioning PGE Arena
in Gdańsk, one of the most spectacular stadiums in the
world that has been constructed in the past few years, or
the unique building of the European Solidarity Centre,
proves that point. Although made available to the public
quite recently, both buildings have already managed to
become the intrinsic part of the city landscape, and have
become the city’s new architectural landmarks.
If you are passionate about flourishing artistic urban
centres, Pomorskie offers top European quality entertainment, such as the Polish Baltic Philharmonic, located
in a historical, 100-year-old factory, which hosts the most
renowned conductors and bands from all around the
world. Or the Baltic State Opera, which was named by
the BBC one of the nine best European opera theatres.
Amateurs of theatre, on the other hand, are thrilled by
the Gdańsk Shakespeare Theatre – not only because
of its repertoire, but also the building itself. Wooden
interior in a heavy brick building is the artistic vision
of professor Renatto Rizzi. The retractable roof of the
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 JEWELRY
MADE OF BALTIC
AMBER CAN BE
FOUND IN SMALL
WORKSHOPS
SITUATED IN
THE MAIN TOWN
IN GDAŃSK.

building allows for staging plays in daylight, which makes
the spectators feel like in a Shakespeare’s contemporary
Elizabethan theatre. One of the most recent cultural
attractions of Pomorskie region, the European Solidarity
Centre, has already been dubbed the most surprising
museum in Poland, despite having been made available
to the public less than a year ago.

 PÅ SVENSKA

POMMERN FÖR KONNÄSSÖRER
GANSKA SMIDIGT KLEV VI IN I HÖSTENS (OCH
VINTERNS) TURISTSÄSONG, SOM ÄR LIKA
TILLTALANDE SOM SEMESTERTIDEN ÄR HÄR
VID ÖSTERSJÖN. DET ÄR TYST, LUGNT OCH
ELEGANT, OCH EN SÅDAN TOUCH AV LYX
FÖRTJÄNAR NOG VAR OCH EN AV OSS.
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a en promenad på stranden som är höljd i morgondimma. Strosa i bärnstensallén, ta ett parti eftermiddagsgolf och en avkopplande spabehandling med
naturlig bärnsten eller alger. Kombinera en dos av kultur
på kvällen i en av de nyaste kulturanläggningarna med
middag på en elegant restaurang som serverar rätter
med de färskaste regionala ingredienserna. Övernatta
på ett historiskt palats. Detta är några av våra förslag för
människor som behöver ladda batterierna under hösten
och koppla av från det vardagliga. Vid denna säsong
frestar regionen inte bara med sin storslagna natur, utan
med också ett brett turistutbud för de allra kräsnaste
finsmakarna.
Speciellt värda att besöka är regionens gästfria hotell
som återupplivats från de dagar då de beboddes av aristokratiska familjer och adel och som har ett unikt klimat
och en unik atmosfär, liksom många spaanläggningar
som ligger på topp i sitt slag i landet. Oavsett om de ligger
vid havet, på den kasjubiska landsbygden eller i stadens
centrum, erbjuder Pommerns spa allt som behövs för att
återställa balansen mellan kropp och själ.
Du kan också förnya dina krafter vid bordet. Restaurangerna här kommer att överraska dig med kökets
mångfald och dess rikedom på färska, regionala råvaror.
Anhängare av utsökta smaker kommer att hänföras av
partnerrestaurangerna Culinary Prestige Pomerania, där
rätterna tillagas i enlighet med den accepterade filosofin
slow food och serveras baserade på regionala produkter
på högsta europeiska nivå. Kökschefernas individuella
syn på tradition och lokala råvaror garanterar en oförglömlig smakupplevelse.

PHOTO SOURCE: PTB

Gdańsk has been known as the world
capital of amber, and designs by local
artists are famous way beyond Polish
borders. The scope of interest of
local craftsmen is a lot wider, though.
Fashion, interior and furniture design,
or architecture are only a few areas of
interest, in which they are successful.

 POMORSKIE
PROVIDES YOU
WITH PLENTY
OF PLACES TO
CELEBREATE AN
EVENING MEAL.

En positiv inverkan på själen har också konst och
design. Hittills har den förknippats främst med bärnsten. Och det är inte att undra på – Gdańsk är världens
huvudstad för denna exceptionella sten och de lokala
konstnärernas verk är kända långt utanför regionens
gränser. Men dessa skapares intresseområde är mycket
större – mode, inredning, möbler och arkitektur är
bara några områden där de är framgångsrika. Tack
vare hårt arbete från dessa designers får stadsrummen
ii Gdynia, Gdansk och Sopot en helt ny karaktär.
Titta bara på alla framväxande kontorsbyggnader,
hotell, restauranger och kulturobjekt. Det estetiska i
att promenera genom Trestadens gator omfamnad av

PHOTOS: M. SZAJEWSKI, PTB

 ELEGANT CAFES WILL
WARM YOUR BODY AND
EASE YOUR SENSES.

höstsolens varma strålar stannar kvar för alltid hos en
kännare av högklassisk arkitektur. Vi kan bara nämna
Gdansk PGE Arena – en av de mest spektakulära
arenorna, som byggts på senare år i världen och den
unika byggnaden som rymmer Europeiskt Solidaritetscentrum. Båda dessa byggnader har, trots att de har
tagits i bruk relativt nyligen, redan etsat sig in i landskapet i Gdansk och blivit nya arkitektoniska visitkort
Anhängarna av pulserande med konstliv
stadskärnor i Pommern erbjuder underhållning på
högsta nivå. Det är värt att nämna här Polska Filharmonia Bałtycka, Polska östersjöfilharmonin som
ligger i ett historiskt elverk som är 100 år gammalt, är
värd för de mest framstående dirigenterna och ensemblerna från hela världen, eller Opera Bałtycka, Polska
östersjöoperan, som BBC placerade bland de nio bästa
operahusen i Europa. Teaterälskare beundrar Gdański
Teatr Szekspirowski, Shakespeare Teater – inte bara
på grund av den intressanta repertoaren, utan också för
att själva byggnaden väcker intresse.
Träinredningen är inramad av tunga tegelblock,
vilket är ett resultat av den konstnärliga synen hos
arkitekten, professor Renatto Rizzi. Teaterns tak kan
öppnas för att spela pjäser i dagsljus. På så sätt har
åskådarna möjlighet att känna sig som på en elisabetansk teater från Shakespeares tid.
En av de nyaste byggnaderna på den kulturella kartan i Pommern är Europeiska Solidaritets Centrum som
invigdes för mindre än ett år sedan, men som redan
har blivit berömt som ett av de mest överraskande museerna i Polen.

S P E C I A L T I E S
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THE SOPOT CITY BREWERY

BOHATERÓW MONTE CASSINO ST. 35, SOPOT / +48 58 342 02 42

THE SOPOT CITY BREWERY
source

L

ocated at 35 Bohaterów Monte Cassino
street in Sopot, this microbrewery
offers several types of delicious beers
prepared “from scratch”, based on carefully
selected recipes. Together with our brew masters we have created a unique place, a combination of micro brewery and a traditional
Polish restaurant, where we particularly
favour ethnic, Kashubian cuisine.
A beer can’t come without a snack. Our
menu features the most savory dishes of
Polish cuisine. And nothing will go down your
throat with a pint of cold beer better than
Polish food. You can also try different kinds
of cheese that we make ourselves, various
meats, pates with cranberry, as well as homemade sausages, fish meals and venison, delightful roast pork and steaks. Don’t forget to
check out the popular eisbein in beer, or the
evergreen roasted goose. All this is, naturally,
only a small part of what awaits our guests in
Browar Miejski Sopot.

OUR BEERS:
American Red

Pils

Style: American
amber ale
Extract: 14%
Alcohol: 6%
Top fermentation

Style: Pils
Extract: 12%
Alcohol: 5%
Bottom fermentation

Wheat beer

Dark beer

Style: American
Hefe-Weizen
Extract: 12%
Alcohol: 5%
Top fermentation
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Style: Black IBA
Extract: 10%
Alcohol: 4%
Top fermentation
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SOPOTS EGET BRYGGERI

S

tans Bryggeri (Browar Miejski) vid Monte
Cassinogatan 35 i Sopot är ett minibryggeri
som brygger flera olika typer av fint öl från grunden och enligt recept utvalda av enastående
bryggare. Vi har skapat en underbar plats, där
vi förenar ölproduktion med traditionell polsk
mat, där vi lägger särskild tonvikt vid rätter från
Kasjubien. Vi säljer även vårt öl på flaskor.
Till öl bör man äta något. På menyn hittar
gästerna det bästa från det polska köket, det
godaste man kan tänka sig till en sejdel kallt öl.
I bryggeriet kan du smaka ostar av egen produktion, ungsbakat kött, patéer med tranbär,
och även bl. a. korv som vi producerat själva,
fisk- eller vilträtter, mycket goda kotletter och
nötköttsbiffar, omtyckta fläsklägg i öl och gäss i
ugn, vilket uppskattas av finsmakare gäss. Detta
är bara en bråkdel av allt som gästerna finner på
Sopots stadsbryggeri.

SZAFARNIA 10

SZAFARNIA ST. 10, GDANSK / +48 58 600 85 00, +48 58 733 60 02 / WWW.SZAFARNIA10.PL/EN/

SZAFARNIA 10

 SPACIOUS ROOM WITH A VIEW ON
GDAŃSK'S HISTORICAL MONUMENTS
IS JUST ONE THING THAT MAKES THE
RESTAURANT WORTH YOUR VISIT.

RESTAURANT & BAR

text

Sylwia Gutowska

T

he first reason for visiting is the
location itself. The restaurant is in
the very heart of the city, next to the
yacht marina by Motława River. It is close by
prestigious service and culture centres, as
well as historical buildings of the Main Town.
The restaurant can be reached via all means
of public transport. The modernist interior is
elegant, yet natural.
If you are searching for traditional, but
re-discovered flavours of Polish and Pomorskie cuisines, you will have the opportunity to
observe each stage of meal preparation. All
this owing to the open kitchen. The excellent
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Head Chef and Manager of the restaurant,
Grzegorz Labuda, guarantees the highest
quality of served dishes. In his career, he had
the opportunity to prepare meals for people

 THE DISHES
ARE PREPARED BY
THE EXCELLENT
CHEF, GRZEGORZ
LABUDA.

known from the world of international politics, such as former US president George W.
Bush during his visit to Poland, or prime ministers of the EU member states during Polish
presidency. Today, he shares his passion and
experience with the guests of Szafarnia 10.
The menu is updated two-three times a
year. The next one, for the autumn-winter
season, is bound to have its premiere on
November 6, and will include fish and
venison, among others. This autumn’s specialty are boar cheeks with bison grass and
topinambour. Szafarnia 10 is not only excellent food, but also a place of many interesting
cultural events.
October, 2015, was the beginning of the
new “Seafood days” series of events – each
Thursday, Friday, and Saturday new selec-

PHOTOS: ANNA ŻYWICKA, TRÓJMIASTO.PL

SZAFARNIA 10 RESTAURANT IS A UNIQUE ADDRESS IN THE
CULINARY ADDRESS BOOK OF GDAŃSK. ORIGINAL MENU
CREATED BY A RENOWNED HEAD CHEF, A SELECTION OF
RECURRING CULTURAL EVENTS, AND ACCOMMODATION AND
CONFERENCE FACILITIES MAKE IT A PERMANENT, AND ONE
OF THE MAIN VISITING PLACES OF LOCAL CITIZENS, COMPANY
STAFFS, AND BUSINESSMEN ORGANISING BUSINESS EVENTS. IT
IS ALSO ONE OF THE FAVOURITE TOURIST DESTINATIONS, BOTH
FOR GROUP AND INDIVIDUALS.

PHOTO SOURCE: SZAFARNIA 10

 THE RESTAURANT ALSO
PROVIDES A WIDE BAR
SECTION AND A BUFFET.

tion of meals from all around the world is
presented. “Wine Dinner” on the rooftop
of the building, the tallest on this side of
the city, or “Family Sundays” – culinary
workshops for the youngest, fun & games
with a promoter – are other suggestions of
recurring events. Szafarnia 10 is also home to
the largest homarium in Tricity. Experienced
chefs have two ways of preparing lobsters. It
is also a perfect place to start your day. Fresh
and healthy breakfast buffet are served from
7 a.m. to 11 a.m..
The youngest guests have their very own
game corner and playground. The restaurant
has been equipped with a baby changing
table, seats adjusted to infants, as well as a
corner for breastfeeding mothers – all for
the convenience of adults. When it comes
to meals, parents also do not have to worry
about their little treasures, as all dishes are
prepared from ecological products that come
from regional suppliers. Business meeting?
There is no better place than Szafarnia 10.
The restaurant offers a state-of-the-art certified conference room on the 1st floor that will
hold up to 60 people. Looking for something
more exclusive? We recommend booking the
VIP terrace on the building rooftop, a place
fashioned for special occasions. Every Friday
from 7 p.m., you can indulge yourself in dinner and live music. The best jazz, blues, and
swing in the passionate arrangement by local
musicians.
Szafarnia 10 co-operates with the yacht
marina, and Marinca Club Hotel located
above the restaurant. Our staff will help you
book a yacht, or an apartment. If you are up
for some originality, you can take a ride in a
private Cadillac s62! All this, of course, with
delicious and healthy cuisine that anybody
visiting Szafarnia 10 will recommend. Ask the
staff for details.

 PÅ SVENSKA

SZAFARNIA 10
RESTAURANT & BAR
RESTAURANG SZAFARNIA 10 ÄR EN UNIK
ADRESS PÅ DEN KULINARISKA KARTAN
ÖVER GDANSK. DEN HAR EN SPECIELL
MENY, SKAPAD AV EN MYCKET BERÖMD OCH
UPPSKATTAD KOCK. DEN ERBJUDER REGELBUNDNA KULTUREVENEMANG OCH HAR
GODA MÖJLIGHETER TILL ÖVERNATTNING
OCH KONFERENSER. ALLT DETTA GÖR DEN
SZAFARNIA 10 TILL EN AV DE VIKTIGASTE
TRÄFFPUNKTERNA FÖR LOKALBEFOLKNING
OCH NÄRINGSLIV, SOM HÄR ORGANISERAR
BRANSCHMÖTEN OCH TURISTBESÖK, BÅDE
INDIVIDUELLT OCH I GRUPP.

D

et första skälet att besöka denna plats är
dess läge. Restaurangen ligger i centrum,
nära småbåtshamnen vid floden Motlawa, i
närheten av prestigefyllda kommersiella och
kulturella centra och historiska byggnader i
Główne Miasto (Innerstan). Restaurangen kan
nås med spårvagn, buss och pendeltåg. Den modernistiska inredningen präglas av en enkel och
elegant atmosfär.
Den som letar efter traditionella men
återupptäckta smaker bland polska och pommerska rätter, har möjlighet att se varje etapp
under matlagningen i ett öppet kök. För kvaliteten på rätterna svarar Grzegorz Labuda, en
utmärkt kock och restaurangchef. I sin karriär
har han haft möjlighet att laga mat åt kända
personligheter från den internationella politiska
världen (inklusive president George W. Bush
under dennes besök i Polen, samt EU-ländernas
premiärministrar under det polska ordförandeskapet). Idag delar Labuda sin passion och
erfarenhet med gästerna på Szafarnia 10.
Menyn uppdateras två till tre gånger per
år. Menyn för höst- och vintersäsongen har
premiär den 6 november, och man kan där hitta
både fisk och vilt. Det speciella med denna höst
blir vildsvinskind med visentgräs och kronärt-

skockor. Szafarnia 10 är inte bara utmärkt mat
utan också en plats som är av kulturellt värde.
Sedan oktober anordnas med jämna mellanrum "Dagar med havets läckerheter”. Varje
torsdag, fredag och lördag kommer nya förslag
på rätter från hela världen, ”Winne Dinner”
("Middagar med vinprovning ") hålls på taket
till byggnaden (den högsta på denna sida av
staden) och "Familjesöndagar" innebär matlagning och lek för barn med Szafarnias lekledare.
På Szafarnia 10 finns Trestadens största homarium. Erfarna kockar lagar hummer på två sätt.
Restaurangen är också det perfekta stället att
börja dagen på, eftersom de serverar en färsk
och hälsosam frukostbuffé från 7:00 till 11:00.
Familjer på resande fot kommer att bli
glada över att restaurangen också passar så
bra för barn. De yngsta gästerna kommer att
hitta en spelhörna och en lekplats. Det finns
också skötbord och andra bekvämligheter
för spädbarn och ammande mödrar. När det
gäller måltider, behöver medvetna föräldrarna
inte heller oroa sig för sina barn, eftersom alla
rätter bygger på ekologiska produkter som
levereras av regionala producenter. Är du på
tjänsteresa? Då har du kommit rätt. En trappa
upp har restaurangen en modern, certifierad
konferenslokal, som rymmer 60 personer. Eller
är du kanske ute efter något lite mer exklusivt?
Vi rekommenderar då att boka VIP-terrassen på
taket, en perfekt plats för speciella tillfällen. På
helgerna kan du njuta av middag och levande
musik, varje fredag från 19:00. Den bästa jazz,
blues och swingmusiken framförs då av lokala
skickliga musiker.
Szafarnia 10 samarbetar med småbåtshamnen och restaurangen Marina Club Hotel
som ligger ovanför restaurangen. Med hjälp av
personalen kan du boka en yacht eller lägenhet.
Den som vill ha något riktigt originellt kan ta en
åktur … med en privat Cadillac S62! Och alla
aktiviteter förenas förstås med den utmärkta,
hälsosamma och goda maten som rekommenderas av alla som någonsin ätit på Szafarnia 10.
Om du vill veta något mer, kan du vända dig till
personalen.
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PIWNA 47 RESTAURANT

PIWNA ST. 47, GDANSK / +48 58 380 88 80 / WWW.PIWNA47.PL

 THE CUISINE
OF PIWNA 47
IS BASED ON
NATURAL, FRESH
PRODUCTS.

 PÅ SVENSKA

MIDDAG UNDER BASILIKAN
NÄR DU BESÖKER DEN HISTORISKA
DELEN AV GDANSK, KAN DU
INTE MISSA DEN MONUMENTALA
MARIAKYRKAN. OCH DÄR, STRAX
INTILL, FINNS DET NJUTNING FÖR
BÅDE ÖGA OCH GOM.

P

DINNER NEAR BASILICA
WHEN VISITING THE HISTORIC PART OF GDANSK,
ONE CANNOT HELP BUT REACH THE MONUMENTAL ST.
MARY’S CHURCH. AND JUST AROUND THE CORNER HIDES A
PLACE OFFERING A GREAT FEAST FOR NOT ONLY THE EYES
BUT ALSO THE PALATE.
text

Sylwia Gutowska photos Tomasz Sagan

T

he new Piwna 47 restaurant is the
right address for all those who value
excellent cuisine in magnificent surroundings. Apart from its fantastic location,
the restaurant can boast sophisticated interior that combines modern minimalism with
traditional, warm decor. The place is perfect
for both those who fancy a cup of coffee and
those who want to eat a delicious meal at any
time of the day. Stray tourists can find a shelter there, too, as the restaurant is open until
late evening.

Piwna 47 serves international cuisine
always based on fresh and healthy products.
Beautifully presented, its dishes will be a
delight to your palates. And there is a lot to
choose from. Sweet or traditional breakfasts
will stand you on your feet, and sophisticated
dinners accompanied by a bottle of wine
selected from the extensive menu will turn
every evening in Piwna 47 into a unique experience. Especially that you can listen to soft
music played live in the restaurant. And every
dinner can end with one of delicious and
fresh cakes baked each day. Ask the waiter
what is served today!

 THE RESTAURANT
IS LOCATED JUST
AROUND THE
CORNER OF ST.
MARY'S CHURCH
IN THE CENTRE
OF THE HISTORIC
PART OF GDANSK.
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iwna 47 är rätt adress för den som
uppskattar utsökt mat i en ovanlig omgivning. Piwna 47 är nämligen också namnet
på en nyöppnad restaurang, som utöver sitt
fantastiska läge har en sofistikerad inredning
som förenar modern minimalism med tradition och värme. Det är den perfekta platsen
för att träffas över en kopp kaffe eller äta en
läcker måltid. Dit kan varje vilsekommen turist lätt ta sig, och restaurangen är öppen fram
till sent på kvällen.
Maten som serveras på Piwna 47 är internationell och alltid baserad på färska och hälsosamma produkter. Vackert upplagda rätter
väcker dina sinnen. Det finns massor att välja
bland. En frukostbuffé i vanlig eller i en sött
variant (med kakor och annat gott) får dig på
fötter, och en härlig middag med en flaska vin
från den omfattande vinlistan gör att varje
kväll på Piwna47 blir unik. Alldeles särskild
blir den genom att du också kan lyssna på
levande stämningsfull musik. Kronan på en
god middag kan vara en av restaurangens frestande bakelser, färska för dagen. Fråga gärna
vad man serverar idag!

 THE CHEF,
MARCIN FALISZEK
MIXES THE
TRADITION OF
REGIONAL CUISINE
WITH A HINT OF
MODERNITY.

FOLWARCZNA ST. 2, GDYNIA / +48 58 351 03 00 / WWW.QUADRILLE.PL

IN THE

WONDERLAND

QUADRILLE CONFERENCE & SPA IS A PLACE IN WHICH MAGIC
HAPPENS. THE NEW BOUTIQUE HOTEL LOCATED IN THE
PICTURESQUE PART OF GDYNIA, THE ORŁOWO DISTRICT, IS SO
UNIQUE THAT A STAY THERE WILL MAKE YOU FORGET ABOUT
ALL THE MUNDANE PROBLEMS, AND WILL MAKE YOU FEEL LIKE
PART OF A FAIRY TALE.
text

Sylwia Gutowska

photo source

Quadrille conference&spa

Q

uadrille conference&spa is a luxurious place located in a beautiful
park, inside a 17th-century palace
surrounded by green. The hotel building,
although noble and elegant, does not give
away what awaits for you behind the closed
door. The inside of Quadrille is the “Alice in
Wonderland” fairy tale come true. All is sophisticated and surreal, as if straight out of a
dream. Chess board floor, colourful walls, and
fancy chandeliers – all this adds up to the atmosphere of a fantastic adventure. Guests can
choose from 12 suites, out of which each one
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has its own, unique character – from Japanese
elegance, to the Tim Burton’s movie adaptation of the story. This singularity is applied
here with taste. It is balanced enough to allow
you to rest in the fanciful, yet non-aggressive
room interior. A bit of splendour will not harm
anyone, either. Did you know that the elegant
tapestries in the rooms come from the same
manufacturer that supplies the Buckingham
Palace? The staff will do its best for you to feel
uniquely in other ways than only by feasting
your eyes upon the magical interiors. Let the
adventure continue.

You can dive deeper into this surreal world
if you use the local spa. The “wet zone” – the
Quadrille bath – you will get rid of bad toxins, increase your immunity, and relax sore
muscles. High-tech treatments will rejuvenate
your face and body, and tempting massage
rituals will appeal to your senses, and leave
you in a deeply relaxed state. You can choose
treatments incorporating several technologies:
Surgen, Zaffiro, Endermologie LPG, Vectus,
HydraFacial, or MedContour. Naturally, there is
a fitness room, and the “sunny meadow” at your
disposal, where you can make your skin shine.
You can safely say that uniqueness is dispensed
here with a proper dose of luxury.
And if you are curious, like Alice was, what
awaits you in the rabbit hole, visit the local
restaurant, Biały Królik (The White Rabbit).
The cuisine that is served here comprises dishes
of Pomorskie region’s different parts: Żuławy,
Kashubia, and the Vistula Spit, in an elegant
form. The uncanny approach to preparing
traditional meals is the doing of the young Head
Chef, Marcin Popielarz, who gained experience
abroad in Michelin-awarded restaurants.
Quadrille is a place for imaginative Guests
who wish to discover something new. For people
with imagination in need of inspiration, who
value originality, as well as comfort and luxury.

PHOTO: SYLWIA MAKRIS

QUADRILLE CONFERENCE & SPA

 BOUTIQUE
INTERIORS OF
THE HOTEL SHOW
A FANCY, YET
ELEGANT MIX
OF DESIGNS.

 BIAŁY KRÓLIK
(WHITE RABBIT)
RESTAURANT SERVES
TRADITIONAL
REGIONAL CUISINE
WITH A TWIST
OF SURPRISE.

 QUADRILLE
WILL TAKE YOU
TO A MAGICAL
WORLD OF ALICE
IN WONDERLAND.

PHOTOS: SYLWIA MAKRIS (3), CHRISTIAN MARTIN WEISS (2), JOANNA OGÓREK (1)

Q

 PÅ SVENSKA

I UNDERLANDET
QUADRILLE CONFERENCE & SPA ÄR
EN MAGISK PLATS. DET NYBYGGDA
BOUTIQUEHOTELLET I DET
PITTORESKA ORŁOWO, EN STADSDEL I
GDYNIA, ÄR SÅ UNIK ATT EN VISTELSE
DÄR FÅR DIG ATT GLÖMMA DINA
VARDAGLIGA PROBLEM. DU KÄNNER
DIG SOM I EN SAGA.

uadrille Conference & Spa är en lyxig
plats i en vacker park. Vi finns i ett
1600-talsslott, som är omgivet av grönska.
Byggnaden är stram och elegant och ger inte
minsta vink om vad som sker bakom dörren.
Men när du kommer in, blir du häpen. Interiören på Quadrille är “Alice i Underlandet”,
fast på riktigt. Inredningen är sofistikerad
och ovanlig, som i en dröm. Schackrutigt
golv, färgglada väggar och mystiska ljuskronor är några av de element som skapar en
speciell stämning av äventyr. Gästerna kan
välja mellan 12 sviter, där var och en har sin
egen unika karaktär – från japansk elegans
till en filmatisering av “Alice ...”, i regi av
Tim Burton. Det unika framställs här med
smak, och det är tillräckligt med balans för
att kunna koppla av i ett fancy, men diskret
inrett rum. Och en touch av glamour kan väl
aldrig skada? Visste du att rummens eleganta
tapeter kommer från samma tillverkare som
levererar till Buckingham Palace?
Hotellets personal kommer att göra allt
för att du ska få ovanliga upplevelser även på
andra sätt än sagolika interiörer. Låt oss fortsätta vår resa.

Du kan fördjupa dig ytterligare i denna
surrealistiska värld, om du utnyttjar hotellets
spa. I “våtzonen” – Quadrillebadet – kan du
rensa ut skadliga gifter, och där kan du också
stärka kroppens immunitet och låta dina
ömma muskler få spänna av. Hi-techbehandlingar kommer att föryngra både ansikte och
kropp, och förföriska massageritualer ger en
lycksalig avkoppling. Du kan välja mellan behandlingar i olika tekniker: Surgen, Zaffiro,
Endermologie LPG, Vectus, HydraFacial
eller MedContour. Till ditt förfogande finns
också, naturligtvis, ett gym och en “solig
äng” där du får lyster i din hy. Så du kan
lugnt säga att det unika doseras i en lämplig
kvantitet av lyx.
Och om du som Alice är nyfiken på vad
som väntar dig i kaninhålet, ska du ta en titt
i hotellets restaurang, Biały Królik (Den Vita
Kaninen). Här serveras rätter från den pommerska regionen – Żuławy, Kasjubien och
Mierzeja Wiślana (Vistulanäset) – i elegant
tappning. För en okonventionell metod att
laga traditionella rätter svarar kocken, Marcin Popielarz. Han är en ung kock som har
samlat erfarenhet på michelinmärkta restauranger utomlands.
Quadrille är en plats för gäster med fantasi och lust att upptäcka något nytt. Den är
till för dig som söker inspiration och som sätter värde inte bara på originalitet utan också
på komfort och lyx.
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U KUCHARZY

BOHATERÓW MONTE CASSINO ST. 60, SOPOT / +48 58 554 14 76, +48 882 089 653 / WWW.GESSLER-SOPOT.PL

 FAMILY
ATMOSPHERE AND
REAL POLISH FOOD
MAKE U KUCHARZY
A GREAT PLACE
FOR ALL KINDS OF
CELEBRATIONS.

 THE INTERIORS ARE A MIX
OF OLD-POLISH TRADITION
AND MINIMALIST DESIGN.

 THE
OPEN
KITCHEN
PROVIDES
CLIENTS
WITH A
GENUINE
COOKING
THEATRE.

U KUCHARZY

WILL FEED YOU WELL

U KUCHARZY RESTAURANT IS GENUINE POLISH CUISINE
FROM A TO Z. NOT ONLY WILL YOU BE ABLE TO EXPERIENCE
TRADITIONAL MEALS PREPARED FROM FRESHEST INGREDIENTS,
BUT YOU WILL WITNESS THE LIVE ATMOSPHERE OF CUISINE
PREPARED BEFORE YOUR VERY EYES.
text

Sylwia Gutowska photos Tomasz Sagan

U

Kucharzy is a restaurant created
according to the concept of Adam
Gessler, famous restaurateur, who has
been successfully running his restaurants in
Warsaw, London, Kraków, and Katowice. Head
Chef of the Sopot restaurant is an experienced
cook who tends to ensure the highest quality of
served meals. All of them are prepared without
artificial additives - it’s cooking free of monosodium glutamate. Instead, there are a lot of different fresh herbs, and seasonal vegetables. A
real spectrum of traditional, Old Polish cuisine:
pork breaded cutlet (kotlet schabowy), beef
with beetroot, escallopes, beef sirloin steak
tartare, or marinated in flax oil, are all typical
specialties found in the menu.
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The place’s specific is French service,
meaning an open kitchen in which meals
are prepared in front of the guests. Meals
are taken out from the pots straight to the
plates that waiters carry on special carts.
Similarly, the desserts that you will not find
in the menu, as each day the restaurant confectionery prepares new, delicious cakes that
can be selected straight from the display. U
Kucharzy allows you to experience true Polish hospitality, and a particular cooking theatre. The atmosphere is completely different
than in any other restaurant - true emotions
are contagious, and guests can feel as if they
travelled back in time to a genuine, pre-war
Polish restaurant.

 PÅ SVENSKA

PÅ U KUCHARZY
ÄTER DU GOTT
RESTAURANG U KUCHARZY (HOS
KOCKAR) ÄR EN RIKTIG POLSK MAT FRÅN
A TILL Ö. DU SKA INTE BARA SMAKA PÅ
TRADITIONELLA RÄTTER FÖRBEREDDA
MED DE FÄRSKASTE PRODUKTERNA, MEN
ÄVEN KÄNNA DEN LIVLIGA STÄMNINGEN
SKAPAT TACK VARE MAT SOM LAGAS
DIREKT PÅ DINA ÖGON.

U

kucharzy är en restaurang skapat enligt
koncept av Adam Gessler, en välkänd
krögare som framgångsrikt driver sina lokaler
i Warszawa, London, Kraków och Katowice.
Restaurangschef i Sopot är en erfaren kock
som bryr sig om kvaliteten på maten. Det finns
inget plats för konstgjorda tillsatser - ett kök fri
från natriumglutamat. Det finns en hel del av
färska örter och säsongens grönsaker. De är
riktiga gamla polska delikatesser:griskotlett,
nötkött med rödbetssallad, kammusslor, råbiff
från hela bit oxfilé eller sill marinerad i linolja
är läckerheter typiska för meny.
Krogens specialitet är betjäning på ett
fransk sätt, alltså ett öppet kök där maten
lagas framför gäster. Färdig mat läggs på
tallrikar direkt från grytor och kastruller som
servitörer tar med sig på speciella vagnar.
Samma sak gäller efterrätter. Dessa hittar du
inte i menyn, eftersom varje dag bakas nya,
läckra kakor i restaurangens konditori. Du
kan välja bakelser direkt från utställningen.
U Kucharzy kännetecknas av en riktig polsk
gästfrihet och ett slags teater när det gäller
matlagning. Stämningen är annorlunda än på
någon annan krog. Själva gäster känner som
om de har flyttat tillbaka i tiden till en äkta
förekrigets polska restaurang.

THE CHOCOLATE MILL

NA PIASKACH ST. 1, GDANSK / +48 58 303 26 38 / WWW.CZEKOLADOWYMLYN.PL

late Mill is run according to the philosophy of
nourishing both body and soul - after all, we are
what we eat. Freshly squeezed juices, omelette
with fresh vegetables and crispy croissants with
aromatic butter will make your day early in
the morning. After 5 p.m., the cafe invites you
to attend different thematic meetings: literature, journey around the vineyards of Europe,
chocolate fan club, and music evenings. There
are also high quality wines and other alcoholic
beverages available in the menu.
 THE
BRIGHT
DECORATION
IS STYLISED
18TH
CENTURY
PROVANSIA.

 THE HISTORIC
MILLERS' COURT
IS LOCATED ON
A SMALL ISLAND
SURROUNDED BY
RADUNIA CANAL

 THE
CHOCOLATE IS
MADE ON THE
SPOT BY WELLQUALIFIED
CHOCOLATE
MASTERS.

D

THE CHOCOLATE MILL (CZEKOLADOWY MŁYN) IS A LOVELY
CHOCOLATERIE, LOCATED IN THE HISTORICAL QUARTER OF
THE OLD TOWN IN GDAŃSK. IN THE HISTORICAL BUILDING
OF THE MILLER’S HOUSE YOU WILL FIND BRIGHT, PROVENCE
INTERIORS AND THE AROMA OF TOP-QUALITY CHOCOLATE.
Sylwia Gutowska photo source The Chocolate Mill

T

here is no better combination that a
cup of steaming hot chocolate and a
cool day in Autumn in a picturesque
city, in a comfortable armchair, within beautiful interiors. This, and much more, awaits you
in the Chocolate Mill. The name itself evokes
thoughts of a magical land of sweetness.
It is a chocolate lover’s paradise. The menu
encompasses wide range of high quality Belgian chocolate, both drinking, which will warm
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CHOKLAD PÅ ÖN
CZEKOLADOWY MŁYN
(CHOKLADKVARNEN) ÄR ETT
CHARMIGT CHOCOLATERIE SOM
LIGGER I DEN HISTORISKA DELEN AV
GAMLA STAN I GDANSK. I DEN GAMLA
BYGGNADEN MJÖLNARNAS HOV
MÖTS DU AV LJUSA PROVENCALSKA
INTERIÖRER OCH EN AROM AV
CHOKLAD AV HÖG KVALITET.

THE CHOCOLATE ISLE

text
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you up on Autumn afternoons, as well as in the
forms of desserts and pralines. For the undecided, we recommend selecting one of the tasting sets. They include small portions of every
kind of available chocolate. The specialties of
the Chocolate Mill can also be purchased in
the buffet located on the ground floor.
Aside from chocolate, you can indulge
yourself in exquisite coffee, as well as healthy
breakfasts and lunches. Kitchen in the Choco-

et finns inget mer perfekt än att dricka
varm choklad en sval höstdag i den charmiga Gamla stan, i en bekväm fåtölj i vacker
interiör. Allt detta och mycket mer kan du
hitta i Czekoladowy Młyn. Själva namnet:
Chokladkvarnen, väcker associationer till ett
förtrollat godisland.
Chokladälskare har mycket att välja
mellan. Menyn har ett brett utbud av belgisk
choklad av hög kvalitet, både som värmande
dryck under hösteftermiddagarna och i form
av desserter och chokladbitar. För dem som
inte kan bestämma vilken typ av godsaker de
ska välja, rekommenderar vi våra avsmakningsmenyer. De inkluderar små portioner
av varje sorts choklad. Specialiteter som serveras på Chokladkvarnen kan också köpas i
disken på bottenvåningen.
Förutom choklad kan du smaka på
utmärkt gott kaffe, liksom hälsosamma frukostar och luncher. På Czekoladowy Młyn
tillämpar vi en filosofi som gäller att man
ska mata både själ och kropp - vi blir vad vi
äter. Färskpressad juice, omelett med färska
grönsaker och krispiga croissanter med aromatiskt smör får dig säkerligen på gott humör
redan på morgonkvisten. Efter kl.17:00 är
du välkommen att ta del av temamöten om
litteratur och om resor genom vingårdarna i
Europa,. Då hålls chokladälskarnas klubbträffar och musikkvällar. På dryckeslistan hittar
du högkvalitativa sorter av vin och sprit.

WHITE MARLIN

WOJSKA POLSKIEGO AVE. 1, SOPOT / +48 58 585 86 86 / WWW.WHITEMARLIN.PL

WHITE MARLIN
THE POLISH SEA LOOKS BEAUTIFUL IN AUTUMN. IN WHITE
MARLIN IT IS WITHIN YOU HAND’S REACH. PROUD, FORMIDABLE
WAVES ARE POUNDING THE SHORE OUTSIDE THE WINDOW.
IT IS COLD OUTSIDE, AND INSIDE... WARM, COMFORTABLE,
AND DELICIOUS... THE SCENT OF WINTER TEA WITH ORANGE,
GINGER, AND CLOVES HANGS IN THE AIR, TOGETHER WITH THE
TEMPTING AROMA OF PLUM AND CINNAMON PIE.
text

Sylwia Gutowska

photos

Tomasz Sagan

 ENJOY THE PERFECT
MEAL WITH A VIEW
ON SOPOT BEACH.

PAGE 76

PLATSER

P L A C E S

W

hite Marlin is unique. Outside the
window, the rough sea reminds
of beach walks in the sun, and
white interior and homely decor allow the
guests to indulge themselves in the flavour
feast. Time passes slowly and lazily. White
Marlin is not only a place where food will be
served to you, it is also a lifestyle. Our guests
visit us to read a book, browse through newspapers, or work, drinking hot tea, chocolate,
or wine. Such combination allows the guests to
feel at home, and enjoy autumn flavours.
The autumn menu includes boletus soup,
duck in red wine, liver with caramelised apples,
along with many other delicacies. Our meat and
fish are the quintessence of quality, and we are
proud to provide our guests with the best that
Pomorskie has to offer. All meals are prepared
from top quality products, under the supervision of our Head Chef – Łukasz Domagalski.
The sea is full of paradoxes, especially in
autumn and winter. In White Marlin, we perfectly understand the dual nature of the sea,
and try to warm up the climate for our guests
not only with the meals we serve. White Mar-

 DELICIOUS
DESSERTS ARE A
PERFECT MATCH
WITH AROMATIC
ITALIAN COFFEE.
 BRIGHT, CLIMATIC
INTERIORS OF WHITE MARLIN
WILL MAKE YOU FEEL AT HOME.

lin is a place for any conscious gourmet who
appreciates beautiful design, intimacy, space,
and healthy cooking.
Autumn and winter auras encourage
feasting together. The feeling of closeness in
the interior of White Marlin is guaranteed by
unique cuisine and unforgettable atmosphere.
We work and cook with passion, and we have
numerous events in our portfolio that have become a permanent part of Tricity’s social life.
Among them, banquets for Tricity Sailing Cup,
or Sopot Match Race.
Magical Christmas Eve, or New Year’s Eve
spent at the beach prove to the guests our devotion, and best show our weakness for this place.

 PÅ SVENSKA

WHITE MARLIN PÅ HÖSTEN
HAVET I POLEN PÅ HÖSTEN ÄR
MYCKET VACKERT. PÅ RESTAURANG
WHITE MARLIN HAR DU DET NÄRA TILL
HANDS OCH KAN SE DE MAJESTÄTISKA,
HOTFULLA VÅGORNA GENOM
FÖNSTREN. UTANFÖR ÄR DET KALLT,
MEN INOMHUS ÄR DET VARMT, MYSIGT
OCH LÄCKERT . . . MAN KÄNNER
DOFTEN AV VINTERTE MED APELSIN,
INGEFÄRA MED KRYDDNEJLIKA, OCH
PLOMMONKAKA MED KANEL.

P

å White Marlin råder en speciell stämning. Det stormiga havet utanför kan
föra dina tankar tillbaka till soliga strandpromenader, och den vita och hemtrevliga inredningen i restaurangen är en fin inramning
till allt det goda som du kan smaka där. Tiden
blir behaglig och går långsamt. White Marlin
är inte enbart en servering utan en livsstil.
Våra gäster besöker oss för att läsa en bok,
bläddra i tidningar eller sitta och arbeta över
en kopp varmt te eller choklad eller ett glas
vin. Hos oss kan man känna sig hemma och
”smaka på” hösten.
Höstmenyn på White Marlin består av
karljohansoppa, anka i rött vin, lever med
karamelliserade äpplen och många andra
läckerheter. Vi serverar kött och fisk av
högsta kvalitet, och vi är stolta över att
kunna bjuda våra gäster på det bästa från
Pommern. Alla rätter är lagade på råvaror
av högsta kvalitet, och allt sker under tillsyn
av Łukasz Domagalski – kökschefen på
White Marlin.
Havet är särskilt på hösten och vintern
fullt av motsägelser. På White Marlin har vi
förstått havets dubbla karaktär och försökt
skapa ett varmare klimat inte bara genom
maten på tallriken. White Marlin är en plats
för alla medvetna finsmakare, som uppskattar vacker design, avskildhet, rymd och hälsosam mat.

Höstens och vinterns stämningar inspirerar till gemensamma fester under ett och
samma tak. På White Marlin får gästerna
en känsla av närhet, och den skapas av vårt
exceptionellt fina kök och unika atmosfär.
Vi arbetar och lagar mat med passion, och
vi har lång erfarenhet av att arrangera flera
evenemang som nu är självklara inslag i
Trestadens sociala liv – bland annat banketter för Trestadens Sailing Cup och Sopot
Match Race.
Genom att ordna magiska julaftnar eller nyårsaftnar på stranden visar vi gästerna vårt engagemang och vår kärlek till denna plats.

 THE RESTAURANT IS LOCATED
RIGHT BY THE SEASIDE.
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BLUE MARLIN

BLUE MARLIN LUXURY APARTMENTS SOPOT / +48 506 017 436 / WWW.BLUE-MARLIN.PL

 BRIGHT,
SPACIOUS
APARTMENTS
ARE LOCATED
IN CLOSE
PROXIMITY
TO THE SEA.

FOR DECADES SOPOT
HAS PLAYED AN
HONOURABLE ROLE OF
SUMMER CAPITAL OF
POLAND. THEREFORE,
IT DOESN'T SURPRISE
ANYONE THAT IT'S
HERE WHERE A
PRESTIGIOUS BLUE
MARLIN RESIDENCE
WAS LOCATED – AMONG
THE COLLECTIONS OF
INTERNATIONAL BRANDS
AND FASHION HOUSES.
source

Blue Marlin

A LUXURY HAVEN

ENJOY YOUR LIFE!

B
 TO LIVE
IN SOPOT
MEANS TO
CHOOSE A
CERTAIN
LIFESTYLE.
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lue Marlin combines luxury, unique atmosphere, and the vicinity of the most
beautiful beaches of Sopot. The residence is located only a 100 metres from the
beach, and 600 metres from the Sopot pier.
Buying an apartment in such a spot means
choosing a particular lifestyle. A modern,
demanding customer is not attached to only a
single place anymore, but he or she is open to
many possibilities, mobile and always in motion. He or she knows the value of time and is
able to delegate duties. Bearing all these needs
in mind, Blue Marlin offers the services of a
5-star hotel. The residents can take advantage

 A SMALL NUMBER OF THE APARTMENTS MAKES BLUE
MARLIN A HIGHLY EXCLUSIVE LOCATION TO LIVE.

iday residence. Seaside lifestyle lovers will
enjoy it not only on warm, sunny days when
taking walks along the beach in its immediate
vicinity, but also in off-peak season.

 PÅ SVENSKA

of the variety of services such as concierge
service, the underground parking lot, free of
charge Wi-Fi, stylish lobby bar, and a fitness
club. Everybody will be able to order the hotel
staff to wash a car, buy theatre tickets or even
organize Christmas of Easter preparations.
The investment includes two two-storey
buildings, in which only 19 apartments, of
various metric area – up to 160 square metres, are located. A relatively small number of
apartments guarantees cosiness, privacy, and
at the same time emphasizes exclusiveness of
the project. Future owners of the apartments
will have an extra opportunity – they will be
able to cooperate with the apartment rental
company. Thanks to it, the apartment may
become a profitable investment.
Blue Marlin will meet the expectations
of the most demanding clients, whether it's
going to be a regular apartment or just a hol-

BLUE MARLIN – LYXIG
MARINA
SOPOT HAR LÄNGE HAFT EN
HEDERLIG TITEL AV POLENS
SOMMARHUVUDSTAD. DET ÄR INTE
FÖRVÅNANDE ATT DET ÄR HÄR, BLAND
SAMLINGEN AV INTERNATIONELLA
VARUMÄRKEN OCH MODEHUS, VAR
DET PRESTIGEFYLLDA BLUE MARLIN
HAR HITTAT SIN PLATS.

B

lue Marlin kombinerar lyx, unik klimat
och närhet till de vackraste stränderna
i Sopot. Residensen ligger bara 100 meter
från stranden och 600 från berömda piren.
Att köpa en lägenhet på ett sådant ställe är
som att välja en viss livsstil. Nutidens kräsna
kunder är inte längre bundna till en plats,
men öppnar sig för många möjligheter och

är ständigt i rörelse. De uppskattar sin tid
och möjligheten att delegera ansvar. Med
tanken på just sådana behov har Blue Marlin
blivit täckt av tjänster på samma nivå som ett
femstjärnigt hotell. Många faciliteter väntar
på invånare, liksom concierge, garage, gratis
bredband, en elegant lobbybar och en fitnessklubb. Varje person kommer att kunna be om
att tvätta bilen, köpa teaterbiljetter eller fråga
om att handla mat och städa under julstöket.
Investeringen består av två tvåvåningshus,
där det finns endast 19 lägenheter i varierande storlek, nående 160 kvm. Ett litet antal
lokaler ger intimitet och garanterar integriteten, men bidrar till exklusivitet av projektet.
Potentiella köpare av lägenheter har till sitt
förfogande ett ytterligare alternativ, enligt vilket de kan passera hyresavtalet åt fastighetsförvaltningsbolaget. Tack vare den kan man
också tjäna på lägenhetsinvesteringar.
Blue Marlin ska utan tvekan tillfredsställa
även de mest kräsna kunderna, både som eget
boställe, samt en sommarresidens. Älskare
av charmigt liv nära havet kommer att kunna
njuta av den inte bara under promenader längs
närliggande stranden på sommarens varma
dagar, men också när semester tar slut.
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PGE ARENA

POKOLEŃ LECHII GDAŃSK ST. 1, GDAŃSK / +48 58 76 88 444 / WWW.ARENAGDANSK.COM

FUN ARENA

 FUN ARENA
PROVIDES
YOU WITH
THE BIGGEST
LASER TAG
IN TRICITY.

THE LARGEST ENTERTAINMENT CENTRE
WITHIN YOUR HAND’S REACH
TOURISTS WHO COME TO GDAŃSK FROM ALL OVER THE WORLD PLACE FUN ARENA ON THE MAP
OF ATTRACTIONS - THE LARGEST ENTERTAINMENT AND RECREATION CENTRE IN THE NORTH OF
POLAND IS LOCATED ON PGE ARENA STADIUM IN GDAŃSK’S DISTRICT OF LETNICA. THE AMBER
ARENA IS NOT ONLY ONE OF THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS OF MODERN ARCHITECTURE IN THE
WORLD, BUT ALSO FULL OF ATTRACTIONS AND BUSINESS OPPORTUNITIES.
text

Karolina Janik photo source PGE Arena

F

UN ARENA is a unique place, located

near the centre of Gdańsk - a city open
to tourists that is well-communicated
with Scandinavia. For that reason it is popular
among families, businessmen, companies,
or engaged couples organising their hen and
stag parties. And all this on a high level and at
affordable prices.
For the families. Parents with children
can indulge themselves in various activities
in the beautiful scenery of the stadium: play
electronic paintball, go go-kart racing, or

 PGE ARENA IS MUCH MORE THAN
A STADIUM. IT'S HOURS OF FUN
SPENT WITH FAMILY AND FRIENDS.
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jump around the trampoline park that helps
children cheat gravity, and means great time.
After resting in the Racing Cafe, visitors very
often take a guided tours around the stadium.
Groups are taken to otherwise inaccessible
parts of the stadium, such as: locker rooms,
rim of the pitch, business lounges, and Mixed
Zone where they can admire memoirs of
matches played by Lechia Gdańsk with teams
such as FC Barcelona or Juventus. The museum of Lechia Gdańsk, the local football
team, is also available to visitors.

oog
FROM LOW INVESTMENT
TO HIGH PROFIT
Best location in Gdańsk – close

Buying costs are low in Poland

to Sopot and Gdańsk Old Town

Income tax is moderate in Poland

Next to the beach and park

Mortage interest rates are low

Sea view

BPI is a strong partner, we have

Panoramic roof terrace

delivered over 3.000 units in Poland

On request: turn-key finish

and Belgium

and support of a property

investor :

:

lease company

Sales office on site ul. Obrońców Wybrzeża 11, Gdańsk
p.: +48 58 761 46 00 e: kontakt@czteryoceany.pl

czteryoceany.pl

PGE ARENA
For engaged couples. Fun arena gives the
opportunity to experience an unforgettable
hen or stag party. Escape rooms, live escape
games, that are highly popular in Europe are a
thrilling group experience. Joint code cracking, in the “Mad Scientist’s Lab for example,
is also a dose of adrenaline that will give you
the energy for further partying. FUN ARENA in
Gdańsk houses 6 escape rooms. Prolong the
atmosphere of entertainment during paintball
duels or go-kart races, where teams can be
made up of brides- and grooms-to-be, competing with each other. Guests of such evenings
are bound for dose of great fun and an unforgettable experience.
For business. The entertainment centre
at the amber stadium in Gdańsk is also a comprehensive business tourism offer. Guests
value the possibility of organising corporate
events in FUN ARENA, and also take advantage of VIP lodge during games. The price of
full attendance package in the VIP zone for
6 hours oscillate around 300 PLN with full
catering, including beverages. VIP lodges
on PGE Arena have a view on the pitch, and
catering that is served during matches has
many times been appreciated by the experts.
A wide selection of European and regional
cuisines is available.
Companies may also rent the stadium for
dedicated company matches organised especially for particular groups. Business dinners
and special events on the rim of the stadium
are also very popular. One of the attractions
most commonly used as the highlight of such
events is zip-line descent - 200 meters long,
20 meters above ground. This distance is
covered in roughly 25 seconds! Many Polish,
and foreign tourists have already tried this
attraction out.

 A RIDE OVER THE STADIUM ON A
200-METRES ZIP-LINE DESCENT IS A
MAJOR ATTRACTION AT FUN ARENA.
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Because of FUN ARENA, the tourist attractions of Gdańsk gain a new dimension.
A visit to the largest entertainment complex
in Pomorskie is an interesting idea for many
occasions: a family trip, team development,
pre-wedding party with friends, or honeymoon. FUN ARENA’S offer will certainly cater
to the needs of every guest.
The stadium is also the architectural gem of
the region, therefore tourists in search of Tricity’s symbols should without doubt take their
time to admire it from the lookout point that is
open in summer, or during a guided tour.

 PÅ SVENSKA

FUN ARENA – DET STÖRSTA
NÖJESCENTRUM INOM RÄCKHÅLL
TURISTER SOM KOMMER TILL GDANSK
FRÅN HELA VÄRLDEN, SÄTTER FUN
ARENA PÅ ATTRAKTIONSKARTA.
DET ÄR DET STÖRSTA NÖJES- OCH
REKREATIONSCENTER BELÄGET I NORRA
POLEN, PÅ ETT STADION I GDAŃSK
LETNICA. BÄRNSTENSSTADION ÄR INTE
BARA ETT AV DE VACKRASTE BYGGNADER
INOM VÄRLDENS MODERNA ARKITEKTUR,
MEN OCKSÅ ERBJUDER EN MÄNGD AV
LOCKELSER OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER.

F

UN ARENA är en unik plats eftersom det lig-

ger nära centrum av Gdańsk - en stad som
är öppen för turister och har fantastiska förbindelser med Skandinavien. Därför besöks det av
familjer, affärsmän, företag som är på integrationsresor eller förlovade par som organiserar
här sina svensexor och möhippor. Och allt sker
på en hög nivå och till ett mycket attraktivt pris.
För familjer. I de enastående omständigheter på arenan kan föräldrar tillsammans
med sina barn ägna sig åt olika njutningar - spela
elektronisk paintball, åka gocart på el eller diesel
eller dra nytta av trampolinpark, som kommer
att hjälpa barn fuska gravitet och ha det så roligt.
Efter avkoppling på Racing Café går besökare

ofta på en guidad rundtur på stadion. Grupper
tittar på platser som är icke tillgängliga för alla,
som fotbollspelarnas omklädningsrum, utkanter
av stadionets grässmatta, business lounge och
Mixed Zone där de kan se minnessouvenirer
från matcher spelade av Gdańsk Lechia med till
exempel FC Barcelona eller Juventus F.C.. Även
ett museum ägnat åt lokala fotbollslaget, Lechia
Gdańsk, väntar på alla besökare.
För de förlovade. FUN ARENA ger möjligheter för en oförglömlig svensexa eller
möhippa. Escaperooms, eller live escape game,
slår popularitets rekord i Europa. De garanterar
roligt och känslorikt spel för hela gruppen. Att dechiffrera koden, t.ex. på "Den galna vetenskapsmannens laboratorium" är också en dos av
adrenalin, som kommer att ge oss energi för att
fortsätta med att festa. FUN ARENA i Gdańsk har
så många som sex escape rooms. Det är värt att
hålla kul stämning under paintball eller gocart
rally, där motsatta grupper kan bestå av brudar
och brudgummar som spelar mot varandra.
Gäster på denna kväll kan säkert förvänta sig
jättekula och många oförglömliga upplevelser.
För företag. Fritidscentret på Gdańsks
Amber Stadion har också ett heltäckande
erbjudande för affärsturism. Gäster uppskattar möjligheten att organisera affärs integrationsevenemang på FUN ARENA, och även hyr
ut VIP platser under fotbollsmatch. Priset på
full deltagande i spelet i ett VIP område under
6 timmar är cirka 300 zł med full catering och
dryck. VIP platser på stadion i Gdańsk Letnica
har utsikt över grässmattan och catering som
serveras under möten har vunnit experternas
erkännande. Gäster kan välja bland europeiska
rätter och regionala specialiteter.
Företag kan också hyra arenan vid behov av
dedikerade spelföretag organiserade speciellt
för gruppen. Affärsmiddagar eller speciella fester på gräset är lika populära. En av attraktioner
som oftast används som höjdpunkt vid sådana
möte är att åka ned 200 m på en zipline 20
meter över jorden. Vissa gör det på genomsnitt
25 sekunder! Många polska och utländska turister har redan försökt prova på detta.
Turistattraktioner i Gdańsk får en ny dimension tack vare FUN ARENA. Besök på Pommerns största nöjesanläggning är ett intressant
förslag för många tillfällen - en utflykt med
familjen, integrationsresa, äktenskapsförords 
fest med vänner eller en smekmånad. Erbjudandet av FUN ARENA är så rikt att det tillgodoser
behov hos alla gäster.
Stadion i Gdańsk Letnica är också regionens arkitektoniska pärla, så turister som söker
symboler för Trestaden bör utan tvekan se den
till fullo från utsiktspunkt som är öppen under
sommarmånaderna, eller under guidad rundtur
i anläggningen.

HOTEL BRYZA RESORT & SPA

MIĘDZYMORZE ST. 2, JURATA / +48 58 675 51 00 / WWW.BRYZA.PL/EN

 THE HOTEL IS
SITUATED AT THE
PICTURESQUE
JURATA BEACH.

 STYLISH
INTERIORS OF
HOTEL BRYZA
RESORT & SPA
ARE DESIGNED
ACCORDING
TO CURRENT
WORLD
TRENDS.

HOTEL BRYZA

RESORT & SPA

WHEN NATURE IS AGAINST US, AND IT IS RAINY AND WINDY OUTSIDE
ALL THE TIME, WE SHOULD ALLOW OURSELVES FOR A BIT OF LAZINESS
AND LUXURY. MAINTAINING VITALITY IS, AFTER ALL, NECESSARY TO
MAINTAIN OUR WELL-BEING.
text
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 THE WHOLE PLACE WAS
CREATED ACCORDING
TO THE "HEALTHY, TASTY
AND BEAUTIFUL" IDEA.

 A SPECIAL WELLNESS DIET ENABLES
YOU TO ENJOY DELICIOUS FOOD THAT
IS BENEFICIAL FOR YOUR HEALTH.

 THE RELAXING
ATMOSPHERE OF HOTEL
BRYZA WILL MAKE YOUR
VISIT UNFORGETTABLE.

A

utumn and winter are the seasons
during which this requires our particular attention. Hotel Bryza Resort
& SPA is a place where all the staff puts the
excellent mood of the guests in the first place.
Because of one of the most advanced SPA centres in Poland, we are able to provide for anything your body and soul may crave. We will
also take care of your aesthetic experiences:
our interiors have been fashioned according
to current world design trends. Thermarium,
and Schletterer Welness & SPA Design, implemented in Hotel Bryza Resort & SPA, has
also been used in designing world’s best SPA
centres, such as the SPA on board Queen Mary
2, SPA & Wellness Centre in the Seychelles, or
Ischgl in Austria. One weekend in picturesque
Jurata is enough for anyone to feel like a newborn. And to repeat this experience over, and
over again.
Among treatments made available to our
guests, we particularly recommend a wide
range of exotic, aromatherapy, relaxing, and
medical massages. Best quality is assured by
top, experienced specialists who approach

One weekend
in picturesque
Jurata is enough
for anyone to feel
like a newborn.
And to repeat
this experience
over, and over
again.

each guest individually, with care and kindness. What is more, the soothing view on the
sea will accompany the guests at all times. Can
you imagine anything more soothing than a
massage combined with admiring sea waves?
All this is complemented with calm music, and
the natural sound of waves in the background.
Well-balanced diet is as important to good
health as exercise is. That is why we have prepared a special Wellness diet, which is part of
SPA packages: “3 Days for Regeneration and
Relaxation” , “Rejuvenating Week”, and “Slimming and Fitness Week”. The diet we suggest
is attractive, diverse, and based on 10 TOP
products with low glycemic index that are
beneficial for health and beauty. Our chefs
prepare meals that are the embodiment of the
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HOTEL BRYZA RESORT & SPA

 THE HOTEL FACILITIES
WILL MAKE THE GUESTS
WANT TO COME BACK
OVER AND OVER AGAIN.

 WIDE RANGE
OF TREATMENTS
INCLUDE EXOTIC
AROMATHERAPHY AND
MEDICAL MASSAGES.

“healthy, tasty, and beautiful” idea. The Wellness menu has been developed by a qualified
dietitian who, in co-operation with our Head
Chef, holds dietary consultations with our
guests, and provides for special dietary needs
(gluten, lactose intolerance, vegan diet, etc.)
of our guests.
Hotel Bryza Resort & SPA is a place in
which the happiness of visitors is crucial, and
this especially means the newlyweds. It is difficult to imagine a more beautiful scenery for
an outdoor wedding than the Baltic Sea coast.
An intimate wedding ceremony with the beach
in the background, and then the wedding reception with exquisite menu, will make all the
guests remember this special night forever.
Those are only a few of the attractions that
we have in store. In reality, every visit to Hotel
Bryza Resort & SPA is an event full of surprises,
and unexpected discoveries. Stories of positive experience with this unique place are as
plenty as there are visitors. One thing is certain,
though: everyone will find here something to satisfy their needs, and will come back home full of
vigour and positive energy, which they will then
share with the world for a long time.
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 PÅ SVENSKA

HOTEL BRYZA
RESORT & SPA
NÄR NATUREN ÄR EMOT OSS, OCH NÄR
DET UTE JÄMT BLÅSER OCH REGNAR,
KAN DU UNNA DIG LITE LÄTTJA OCH
LYX. ATT TA HAND OM SINA VITALA
KRAFTER ÄR GRUNDEN FÖR ATT MÅ VÄL,
SÅ UNDER HÖST -OCH VINTERTIDEN BÖR
MAN GÖRA DET. HOTEL BRYZA RESORT
& SPA ÄR EN PLATS DÄR DEN VIKTIGASTE
UPPGIFTEN ÄR ATT FÅ GÄSTERNA KÄNNA
SIG SYNNERLIGEN BRA OCH VÄLKOMNA.

T

ack vare att vi har det mest moderna
spacentret i Polen kan vi erbjuda allt
som behövs för att kroppen ska bli lycklig. Vi
kommer att ta hand även om den estetiska
balansen, och detta beror på att interiören är
designad efter aktuella världstrender. Hotel
Bryza Resort & SPA har tillämpat Thermarium och Schletterer Wellness & Spa Design,
som också används i de bästa spaanläggningarna i världen (bl.a. på fartyget Queen Mary
2, spa- och wellnessanläggningen i Seychel-

lerna samt i Ischgl i Österrike). Bara en helg i
den pittoreska staden Jurata räcker för att du
ska känna dig pånyttfödd. Och du kommer
säkerligen att vilja upprepa denna kännsla
många gånger framöver.
Bland de behandlingar som gästerna kan
använda sig av hos oss, finns många olika
former av exotisk, aromatisk, avkopplande
och terapeutisk massage. Att all vår massage
har kvalitet garanterar de bästa specialisterna
som har många års erfarenhet och som behandlar varje gäst med personlig omsorg och
ett öppet hjärta. En ytterligare fördel med
detta ställe är en lugnande havsutsikt som
gästerna kan njuta av genom glasväggarna.
Kan ni föreställa er något mer lugnande än en
massage i kombination med en fri sikt över
havets vågor? Allt kompletteras med lugn
musik som varvas med det naturliga ljudet av
vågorna utanför.
För hälsan är lämplig kost lika viktig som
rörelse. Därför har vi komponerat speciell
wellnesskost, som är en del av våra spapaket
"3 dagars förnyelse och avkoppling" "Bli
yngre på en vecka" och "Bantning- och fitnessvecka". Den kost som vi föreslår är god,
varierad och baserad på tio TOP produkter
med lågt glykemiskt index, GI, som är nyttig
för såväl hälsa som skönhet. Våra kockar
skapar rätter som är förkroppsligandet av
idén "färska, läckra och vackra". Wellnessmenyn har utvecklats av en diplomerad dietist,
som i samarbete med chefskocken tar emot
gäster för individuella kostkonsultationer
samt tar hand om de personer som behöver
en särskild diet (t.ex.. glutenfri, mjölkfri eller
vegankost).
Hotel Bryza Resort & Spa är en plats där
besökarnas välbefinnande är det viktigaste,
särskilt när det gäller nygifta par. Det är svårt
att föreställa sig något vackrare än ett bröllop
utomhus och en festlig mottagning vid Östersjökusten. Ett stilllsamt bröllop i strandlandskap och därefter bröllopsmiddag med en
sofistikerad meny gör att alla gäster kommer
att minnas denna kväll för evigt. Detta är bara
en del av våra erbjudanden. Faktum är att
varje besök på Hotel Bryza Resort & Spa är en
upplevelse som är rik på överraskningar (och
oväntade upptäckter). Antalet positiva berättelser om denna unika plats är lika många
som antalet besökare. Och en sak är säker
– du kommer att hitta något som passar just
för dig och reser härifrån full av vitalitet och
positiv energi, som du kommer att kunna dela
med dig av under mycket mycket länge.

