
Przewodnik po Międzyzdrojach, czyli co koniecznie musisz zobaczyć? 

1. Molo. Miejsce, które urzeka swoim klimatem o każdej porze dnia i nocy. 

Zdecydowanie najbardziej żałuję, że nie udało mi się na nie dotrzeć z dziewczynkami, 

pomimo tak bliskiej odległości od hotelu Amber Baltic. 

2. Promenada Gwiazd. Jedno z najpopularniejszych miejsc w Międzyzdrojach. Mamy 

podobne w Opolu, ale te nadmorskie kojarzy mi się z festiwalem filmowym w 

Cansses. I znów ubolewam, że nie poszliśmy i nie pokazałam Promenady 

dziewczynkom. 

3. Oceanarium. Pomimo tego, że jest małe (w porównaniu do tego przy wrocławskim 

Zoo), okazy znajdujące się w nim urzekły nawet mnie. Rybki z całego świata, a nawet 

rekiny. To było fajne doświadczenie i wycieczka przyrodoznawcza. Warto odwiedzić 

to miejsce, tym bardziej, że z Hotelu Amber Baltic masz rzut beretem. Wystarczy 

przejść na 2 stronę ulicy. A po wycieczce zatrzymać się w kawiarni obok. 

4. Park Miniatur. Znajdują się w nim modele najciekawszych zabytków i latarni 

morskich w skali 1:25 pochodzących z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, 

Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii, czyli z krajów nadbałtyckich. Park jest ładnie 

zlokalizowany, a jedną z ciekawszych atrakcji jest makieta miniaturowych kolejek o 

długości 200 m. Robi wrażenie. 

5. Zagroda pokazowa Żubrów. Znajduje się na terenie Wolińskiego Parku 

Narodowego. By się do niej dostać, trzeba trochę pospacerować (około 30 minut) lub 

dojechać rowerem. Nasz plan zakładał zwiedzenie zagrody w dniu wyjazdu w 

niedzielę, ale ponieważ obudziłam się przeziębiona, plany się posypały, z obietnicą, że 

na pewno odwiedzimy to miejsce następnym razem. 

6. Wioska Słowian i Wikingów To Skansen usytuowany na nabrzeżu rzeki Dziwna (od 

Międzyzdrojów ok 15 minut jazdy busem). Znajduje się tutaj kilkanaście replik 

wczesnośredniowiecznego Wolina (27 chat, 2 bramy z wałami i umocnieniami 

obronnymi oraz nabrzeże portowe). Ciekawym punktem programu były warsztaty z 

lepienia gliną (wspomnienie dzieciństwa, gdy rodzice mieli pracownię artystyczną, a 

ja lepiłabym wtedy z gliny wszystko) 

7. Planetarium. Powstało w roku 2011 i szybko stało się jedną z największych atrakcji 

Międzyzdrojów. Kopuła Planetarium Międzyzdroje ma wysokość 7 m, a obsługujący 

projekcje system Digistar 4 należy do najwyższej klasy światowej. W repertuarze 

Planetarium znajduje się aktualnie aż 6 pokazów. 

8. Kawcza Góra i drewniane schody. Kawcza Góra w Międzyzdrojach to wzniesienie 

położone we wschodniej części miasta, stanowiące romantyczną trasę spacerową z 

możliwością zejścia wysokimi schodami na piękną plażę. Na szczycie Kawczej 

Góry znajdują się dwa głazy będące pamiątką zjazdów leśników. Z góry roztacza się 

wspaniały widok na całą nadmorską część Międzyzdrojów i molo. Na Kawczą Górę 

prowadzi czarny szlak pieszy z centrum Międzyzdrojów lub właśnie schody z plaży. 

9. Podziemne Miasto na wyspie Wolin. Znajduje się w Świnoujściu, w dzielnicy 

Przytór. Obiekt położony jest pomiędzy stacją kolejową Świnoujście-Przytór a plażą, 

przy ścieżce rowerowej R-10. Ze względu na specyfikę obiektu zwiedzanie trwa około 

dwóch godzin i odbywa się ono tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Podziemne 

Miasto w zależności od pory roku otwarte jest o określonych godzinach. 

10. Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. Ekspozycje Muzeum 

Przyrodniczego obrazują różnorodność przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. 

Można tu z bliska obejrzeć charakterystyczne dla tego obszaru ekosystemy wraz ze 

specyficznymi dla nich przedstawicielami fauny. Na szczególna uwagę zasługują 

wystawy przedstawiające środowisko nieleśne i wodne. Jest to o tyle ważne, że 



ekosystemy te obecnie w parku zajmują ok. 60 % powierzchni. Ekosystemy leśne 

reprezentowane są przez gatunki specyficzne dla całej wyspy Wolin jak: jeleń, sarna, 

dzik czy lis. Można też z bliska ocenić wielkość największego ssaka Europy żubra. Na 

uwagę zasługuje również wystawa geologiczna i etnograficzna. 

11. Gabinet Figur Woskowych. Gabinet Figur Woskowych w Międzyzdrojach istnieje 

od 1998 roku. Gabinet zaczynał swoją pracę od 13 figur woskowych takich znanych 

osobistości jak - Katarzyna Figura, Cezary Pazura, Bogusław Linda, Zbigniew 

Zamachowski, Jerzy Radziwiłowicz, Krystyna Janda, Beata Tyszkiewicz, "Kargul i 

Pawlak", Daniel Olbrychski, Lech Wałęsa, Jan Paweł II oraz marszałek Józef 

Piłsudski. Dziś jest to o wiele więcej figur, przy których warto zrobić sobie zdjęcie. 

Aktualnie to jedyna taka atrakcja w Polsce działająca cały rok. 

12. Kino Eva w Międzyzdrojach powstało w 2009 r. Sala kinowa wyposażona jest 198 

miejsc w tym wyjątkowe loże dla par. Kino Eva znajduje się w samym centrum 

promenady – naprzeciwko molo, w budynku Gabinetu Figur Woskowych. 

13. Jezioro Turkusowe w Międzyzdrojach – sztuczny akwen, znajdujący się na terenie 

Wolińskiego Parku Narodowego. Zbiornik położony jest na wyspie Wolin, w 

niewielkiej wsi Wapnica, a swoją nazwę zawdzięcza niezwykłemu kolorowi tafli. Jej 

turkusowy odcień to skutek odbijania promieni słonecznych od wody, w której 

znajdują się związki wapnia, oraz wapiennego dna jeziora. 

14. Domek na dachu w Międzyzdrojach - znajduje się przy promenadzie, pomiędzy 

hotelem Amber Baltic a amfiteatrem. Jego wygląd nawiązuje do tradycyjnych budowli 

regionu. Wewnątrz znajdują się wszystkie domowe pomieszczenia – kuchnia, 

łazienka, salon, sypialnie – wyposażone w odpowiednie sprzęty. Jednak zwiedzający 

zamiast po podłodze, chodzą po suficie, a nad ich głowami przymocowane są meble. 

15. Park Zdrojowy - Park zdrojowy im. Fryderyka Chopina został założony na początku 

XIX wieku, kiedy Międzyzdroje były uznanym uzdrowiskiem. Miejsce znajduje się 

niedaleko Promenady. Parkowe alejki prowadzą pomiędzy wspaniałymi drzewami – 

platanami, żywotnikami oraz dębami. 

Gdzie dobrze zjeść w Międzyzdrojach? 

1. Hotel Vienna House Amber Baltic – już po przyjeżdzie zamówiliśmy sobie pyszną 

kolację. Burger rybny dla dzieci to danie tak smakowite, że miałam ochotę zamówić je 

w wersji dla dorosłych. Nie było tam ani jednego dania, które by nam nie smakowało. 

Szef kuchni zasługuje na wielkie owacje. 

2. Restauracja Dolce Vita – dobre włoskie jedzenie i kuchnia śródziemnomorska. 

3. Restauracja Avocado – z opcją dla wegan. 

4. Restauracja PORT – dobre, wędzony ryby. 

 


