Ciekawe miejsca w Szczecinie
Do 30 minut pieszo od Park Hotel

Zamek Książąt Pomorskich (15 min. pieszo od Park Hotel)

(W Zamku Książąt Pomorskich znajduje się wieża widokowa, a w jego najbliższej okolicy – sklep, w którym
można nabyć pamiątki ze Szczecina)
Strona internetowa: http://zamek.szczecin.pl
Początki jego historii sięgają roku 1124. Początkowo był to drewniany dwór, którego budowę rozpoczął
Barnim I, dzięki któremu w roku 1243, Szczecin uzyskał prawa miejskie. W 1583 roku ukończono budowę
drewnianego wodociągu, prowadzącego na zamek z odległego o ponad dwa kilometry ujęcia, a tuż obok
murów miejskich zbudowano łaźnie. W XVII w. książę Filip II zadecydował o budowie piątego skrzydła, tzw.
Muzealnego, zwanego później Menniczym. Na parterze budowli mieściła się zbrojownia, na piętrach ogromne książęce zbiory biblioteczne i przyrodnicze oraz kolekcja dzieł sztuki.
W latach późniejszych był wielokrotnie przebudowywany. Swoją obecną formę uzyskał w połowie lat 80.
ubiegłego stulecia.
Dzisiaj w Zamku Książąt Pomorskich mieszczą się ważne instytucje, m.in. Centrum Kultury o nazwie Zamek
Książąt Pomorskich, Opera i Operetka a także Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Od 1965 roku istnieje tu również Teatr Krypta. Mieści się on w dawnej gotyckiej krypcie książęcej, co nadaje
mu specyficzny klimat. Jego repertuar to tzw. małe formy teatralne.
W zamku znajdują się także sale wystawowe o łącznej powierzchni 1600m2, w których prezentowane są
dzieła sztuki dawnej i współczesnej. Można tu także zobaczyć oryginalne sarkofagi książęce z XVII w.:
Bogusława XIII, Filipa II, Anny Marii, Franciszka I, Ulryka I i Bogusława XIV.
Zamek udostępniono zwiedzającym od wtorku do niedzieli, w godzinach 10.00-18.00.
Można zwiedzać następujące jego części:
Wieżę Dzwonów z platformą widokową (01.05.- 30.09.)
Muzeum Zamkowe
Wystawy czasowe (Sala Elżbietańska, Sala Jana Fryderyka, Galeria Północna, Galeria Gotycka)
Wystawy stałe ("Na dworze książąt pomorskich", "Dzieje siedziby książęcej w Szczecinie", "Pompa funebris
książąt z dynastii Gryfitów", "Cela Czarownic", "Gabinet Lubinusa").
Dawną kryptę grobową książąt z dynastii Gryfitów, miejsce odnalezienia w 1946 r. sarkofagów (w wejściu B) dostępna bezpłatnie (tylko w czasie wakacji)

Obiekty turystyczne oraz handlowe w pobliżu hotelu (źródło informacji: Przewodnik po Szczecinie, http://www.szczecin.pl/przewodnik, oraz strony
internetowe poszczególnych obiektów)

Wały Chrobrego i Nabrzeże (5 min. pieszo od Park Hotel)
(na Wałach Chrobrego znajduje się Muzeum Narodowe z Planetarium oraz Teatr Współczesny, a u ich
podnóża – Nabrzeże Odry)
Strony internetowe:
Muzeum Narodowe: http://www.muzeum.szczecin.pl
Teatr Współczesny: http://www.wspolczesny.szczecin.pl
Wodolot: http://www.wodolot.info.pl
Stateczki wycieczkowe: http://www.statki.net.pl

Oficjalny portal miasta Szczecin określa je jako „jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie”. Dawniej
były to Tarasy Hakena. Można z nich obserwować rozległą panoramę na Odrę i port, a także Łasztownię
(wyspę leżącą na drugim brzegu Odry).
Najstarsze opisane dzieje Wałów Chrobrego sięgają XVI stulecia. W roku 1873 rozpoczęło się
wyburzanie osiemnastowiecznych fortyfikacji Szczecina, a w latach 1902-1905, na miejscu dawnego Fortu
Leopold uformowano taras widokowy. Z tarasu do brzegu Odry prowadzą szerokie schody po obu stronach
których postawiono dwa pawilony służące jako wejścia do – współcześnie utworzonych w pozostałościach
fortyfikacji – restauracji. U podnóża Tarasu Widokowego znajduje się fontanna zdobiona figurami Jana z
Kolna i Wyszaka oraz dwie wysokie kolumny stylizowane na latarnie morskie.
W południowej części Wałów Chrobrego zlokalizowany jest kompleks budynków Akademii Morskiej
(z lat 1902-1905 i 1918-1921) oraz mieszczące się w jednym budynku Teatr Współczesny i Oddział Morski
Muzeum Narodowego.
W Muzeum Narodowym znajduje się także nowoczesne, cyfrowe planetarium. Po napompowaniu
przybiera ono kształt igloo. Ma powierzchnię ok. 56 m2 i może pomieścić zaledwie 40 osób. Są w nim
wyświetlane m. in. filmy popularno – naukowe, które wyświetlane są wewnątrz całej kopuły, a widz ma
wrażenie, że znajduje się w samym środku akcji. Z biletem z planetarium można także wejść na wieżę, skąd
roztacza się widok na niemal wszystkie najważniejsze punkty Szczecina: Wały Chrobrego w całej okazałości,
Zamek Książąt Pomorskich, Trasę Zamkową, Odrę oraz Stare Miasto.
Nieco niżej Wałów Chrobrego mieści się Nabrzeże Odry, z którego swoje kursy rozpoczyna wodolot
oraz stateczki wycieczkowe, oferujące kursy po rzece. Szczególnie polecamy rejsy statkami Odra Queen oraz
Penne Queen, które kursują przez cały rok. Znajduje się tam także statek Ładoga, który mieści hotel i
restaurację.

Obiekty turystyczne oraz handlowe w pobliżu hotelu (źródło informacji: Przewodnik po Szczecinie, http://www.szczecin.pl/przewodnik, oraz strony
internetowe poszczególnych obiektów)

Stare Miasto (15 min. pieszo od Park Hotel)

Leży ono na trasie Miejskiego Szlaku Turystycznego, wytyczonego z okazji 750-lecia nadania praw
miejskich Szczecinowi. Biegnie on między innymi przez Stare Miasto i pozwala odwiedzić jego najważniejsze
zabytki.
Stare Miasto, położone nieopodal nabrzeża Odry, pełne jest nastrojowych restauracji oraz
przytulnych kawiarni, w których miło jest spędzić czas, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Warto też poczuć
się jak mieszkaniec dawnego Szczecina, stąpając po zabytkowym bruku na dostępnych tylko dla ruchu
pieszego uliczkach.
Nieopodal położona jest szczecińska Katedra, a także nabrzeże Odry, gdzie szerokim chodnikiem
można dojść w około 10 minut pod Wały Chrobrego. Przy ładnej pogodzie będzie to z pewnością wyśmienity
spacer!

Bazylika archikatedralna św. Jakuba

(20 min. pieszo od Park Hotel)

(z tarasem widokowym)

Strona internetowa: http://www.katedra.szczecin.pl
Obiekty turystyczne oraz handlowe w pobliżu hotelu (źródło informacji: Przewodnik po Szczecinie, http://www.szczecin.pl/przewodnik, oraz strony
internetowe poszczególnych obiektów)

Została wybudowana w XII wieku i ufundowana przez Beringera z Bambergu. Zarząd kościoła został
oddany w ręce benedyktynów. Ich zadaniem było dostarczanie wosku dla oświetlenia grobu św. Ottona.
Misjonarze zajmowali się także wyszynkiem wybornego piwa.
Swój obecny wygląd bazylika uzyskała jednak dopiero w XIX wieku, została częściowo zniszczona
podczas II wojny światowej, po czym odbudowana w stylu gotyckim. W roku 1983 stała się natomiast
bazyliką archikatedralną diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Obecnie bazylika jest wyglądem najbardziej zbliżona do swojej XV – wiecznej postaci. Posiada pięć
naw, przykrytych jednym dachem (obecnie pokrytym miedzią). Charakterystyczną jej cechą jest duże
prezbiterium (chór), który wielkością odpowiada głównej hali katedry.
Plan bazyliki przedstawia się następująco:

Numerami zostały oznaczone poszczególne kaplice, a strzałką - wejście. Zwiedzanie Katedry to nie
tylko podziwianie kunsztu architektów i budowniczych, ale także możliwość prześledzenia burzliwych losów
Kościoła na Pomorzu Zachodnim, aż do dnia dzisiejszego.
Z tarasu widokowego Bazyliki, który umieszczony jest na wysokości niemal 100 metrów, rozciąga się
wspaniały widok na Szczecin. Widać stąd przy ładnej pogodzie doskonale Zamek Książąt Pomorskich, Wały
Chrobrego i Nabrzeże, a także Łasztownię, jezioro Dąbie i dworzec PKP, a także wiele innych ciekawych
miejsc.
Taras widokowy otwarty jest codziennie w godzinach 10.00-18.00. W okresie letnim godziny
otwarcia zostaną wydłużone. Informacja pojawi się na stronie internetowej katedry.
Ceny biletów wstępu na taras widokowy:
Bilet normalny – 8 zł
Bilet ulgowy - 5 zł
Dzieci do lat 7 - wstęp wolny. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką osoby
dorosłej.

Obiekty turystyczne oraz handlowe w pobliżu hotelu (źródło informacji: Przewodnik po Szczecinie, http://www.szczecin.pl/przewodnik, oraz strony
internetowe poszczególnych obiektów)

Dworzec Główny

(30 min. pieszo od Park Hotel)

Na Dworcu Głównym znajduje się wejście do schronu.
Strony internetowe:
Dworzec Główny: http://www.pkp.pl/node/1027 http://kolej.szczecin.pl
Podziemny Szczecin (schron): http://www.schron.szczecin.pl

Pierwszy pociąg przybył z Berlina do Szczecina w roku 1843, dając początek kolejnictwu na Pomorzu.
Przejechał on trasę liczącą 134,5 km w ciągu 4,5 godziny. Od tego też momentu rozpoczęła się budowa sieci
linii kolejowych na Pomorzu Zachodnim.
W 1859 roku rozbudowano oraz przekształcono dworzec w przelotowy z obecnym układem sieci
torów.
Gmach Dworca Głównego, zwanym wtedy Berlinerbahnhof – Dworzec Berliński (dworzez w Berlinie
nosił nazwę Dworca Szczecińskiego), wybudowano w stylu neorenesansowym. Budowa prowadzona była
etapami od roku 1872 do roku 1905. Projekt architektoniczny wykonał niejaki Schwetlo. Budowę
zakończono, uwzględniając także poprawki architekta Endella. Elewacje bogato zdobione są ceramiczną
dekoracją.
Obecnie w kompleksie budynków, należących do dawnego dworca, mieści się poczta oraz klub
„Pocztylion”. We wnętrzu obecnego dworca natomiast znajduje się główny hol z przeszklonym dachem
wspartym na kolumnach.
W przejściu podziemnym dworca znajduje się wejście do schronu, w którym zwiedzający
oprowadzani są po dwóch trasach: II wojna światowa i zimna wojna.
Zwiedzanie schronu odbywa się przez siedem dni w tygodniu o godzinie 12.00 (trasa II wojna
światowa) i dodatkowo w soboty o godzinie 13.00 (trasa zimna wojna).

Obiekty turystyczne oraz handlowe w pobliżu hotelu (źródło informacji: Przewodnik po Szczecinie, http://www.szczecin.pl/przewodnik, oraz strony
internetowe poszczególnych obiektów)

Galaxy (5 min. pieszo od Park Hotel) oraz Galeria Kaskada (20 min. pieszo od Park Hotel)

Galeria Kaskada

Strony internetowe:
Galaxy: http://www.galaxy-centrum.pl
Galeria Kaskada: www.galeria-kaskada.pl
Dwa wielkopowierzchniowe, nowoczesne centra handlowe z galeriami sklepów i punktów
usługowych oraz wieloma punktami gastronomicznymi, a także z miejscami zabaw dla dzieci. Uznawane są za
największe w regionie. Można tu nabyć modną odzież, biżuterię, galanterię skórzaną oraz wiele innych
produktów, znajdujących się w bogatej ofercie punktów handlowych. Można także odpocząć w jednej z
kawiarni czy też restauracji.
W CH Galaxy znajduje się ponad 180 sklepów różnych branż, restauracje, kawiarnie i lodziarnia, a
także Multikino i kręgielnia z bilardem. Galeria Kaskada to natomiast ponad 140 sklepów, restauracji i
punktów usługowych, a także miejsce zabaw dla dzieci.

Obiekty turystyczne oraz handlowe w pobliżu hotelu (źródło informacji: Przewodnik po Szczecinie, http://www.szczecin.pl/przewodnik, oraz strony
internetowe poszczególnych obiektów)

