
 

 

Metropolia dla ludzi – ludzie dla metropolii 
Jesienna Konferencja  METREX  Pomorze Zachodnie Szczecin- Świnoujście  9-11 September 2015 

Metropolis for people - people for metropolis 
Autumn Conference  METREX  West Pomerania Szczecin- Świnoujście 9-11 September 2015 

Plan wizyty studialnej w dniu 10 września 2015  / Study Visit Plan on 10th september 2015  
 

SZCZECIN 

Miejsce konferencji / 

            Conference venue 
 

Wizyta studialna ma na celu zaprezentowanie 
walorów kulturalnych i przyrodniczych Szczecina. Z 
uwagi  
na niebywałą lokalizację miasta wokół licznych 
akwenów wodnych, pragniemy zabrać Państwa w 
rejs statkiem. Szczecin uznawany jest bowiem za 
Wenecję Północy, a nazwa marki miasta: „Floating 
Garden” (Pływające Ogrody) wpisała się już 
znacząco w postrze-ganie całej metropolii.  
To właśnie z perspektywy wody będą Państwo mogli 
zobaczyć słynne założenie urbanistyczno-
architektoniczne jakim są Wały Chrobrego z zamyka-
jącymi je budynkami Muzeum Narodowego, 
Akademii Morskiej i gmachu 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 
strony wody rozciąga się także piękny widok na 
nadodrzańską sylwetę miasta.  
W kolejnych etapach podróży zaprezentujemy 
Państwu industrialne tereny stoczni remontowych, 
baseny portowe, mariny i szlaki żeglugowe. 
Dopłyniemy także do wraku betonowca „Ulrich 
Finsterwalde”, zbombardowanego podczas nalotu 
radzieckiego w 1945 r., skąd będziemy mogli 
podziwiać rozległe wody Jeziora Dąbie – miejsca 
licznych regat żeglarskich i wycieczek turystycznych. 
Na trasie naszego rejsu znajdzie się także najkrótsza 
rzeka województwa – rzeka Święta - o bardzo 
bogatej florze i faunie, gdzie będzie można zobaczyć 
m.in. czaplę białą czy tereny łowieckie orła bielika.  
 
 
Study visit aims to present cultural and natural 
environment of Szczecin. Because of the incredible 
location of city around the numerous water bodies, 
we would like to invite you on a cruise. Szczecin  
is considered as Venice of the North, and the brand 
name of the city: "Floating Garden" inscribed 
significantly in the perception of the entire 
metropolis. 
From the perspective of the water you can see the 
famous urban architectural foundation - the Chrobry 
Embankment, formerly Haken’s Terraces, with 
architectural complex of the National Museum, the 
Maritime Academy and the building of the West 
Pomeranian Voivodeship Office. From the water side 
extends beautiful view of the silhouette city. 
In the next stages of the journey we will present you 
industrial areas: repair shipyards, docks, marinas 
and shipping lanes. We reach also the wreck of the 
concrete ship "Ulrich Finsterwalde", bombed during 
the Soviet air raid in 1945, where we will be able to 
admire the vast waters of Lake Dąbie - a place of 
numerous regattas and excursions. In our cruise 
route we will also be on the shortest river of the 
region - River Święta, where you will see, among 
others, white heron and hunting grounds of white-
tailed eagle. 

 



 

 

Przydatne informacje / Useful information 

 

TAXI Companies Venue place 
City Taxi Szczecin 

(+ 48 91)  4 335 335 

 

MIX Taxi Szczecin 

(+ 48 91) 8 120 130 

 

Taxi 4 You 

(+ 48 91) 4 833 833 

 

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia 

ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin 

tel: (+48) 91 822 84 33  

e-mail: stararzeznia@csl.eu 

 


