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Szczecin to miasto o ciekawej i burzliwej historii, przez wieki będące
pod rządami wielu narodów: Niemców, Szwedów, Duńczyków czy
Francuzów. Podczas zwiedzania z pewnością natrafisz na pamiątki,
jakie pozostawili po sobie kolejni włodarze. Szczecin wspaniale łączy
stare z nowym, więc spodziewaj się też nowoczesnej aranżacji starych budynków i perełek współczesnej architektury.
Odwiedź wizytówkę Szczecina - Wały Chrobrego. Tam znajdziesz trzy najbardziej rozpoznawalne gmachy miasta: siedziby
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Muzeum
Narodowego i Akademii Morskiej.
Warto umówić się na wycieczkę po
gmachu Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego - sprawdź,
jakie tajemnice kryją podziemia, sala
maszkaronów i wieże. Wały Chrobrego 4, www.szczecin.uw.gov.pl
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Zacznijmy!

Zwiedź niesamowite wnętrza Willi Lentza. Pełna przepychu rezydencja była w swojej wieloletniej historii domem dla prywatnych
kolekcji sztuki, koszarami, siedzibą kościelnej administracji, pałacem
młodzieży, by dziś – po odzyskaniu dawnego blasku – służyć prężnie działającej instytucji kulturalnej. Aleja Wojska Polskiego 84

T3
•

Podziwiaj architektoniczną ikonę miasta - siedzibę Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza. To idealne miejsce nie tylko dla
miłośników muzyki, ale też fotografii i designu. W 2015 roku
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zdobyła
prestiżową nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie współczesnej
architektury – Mies van der Rohe Award 2015, zostając
najpiękniejszym budynkiem Starego Kontynentu. A to tylko jedna
z licznych nagród. ul. Małopolska 48
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Zejdź do podziemnego Centrum Dialogu Przełomy i poznaj
szczecińską drogę do wolności. Podobnie jak filharmonia, centrum
zdobyło prestiżowe nagrody w dziedzinie architektury.
W lipcu 2016 roku uznane zostało najlepszą przestrzenią publiczną
Europy. Cztery miesiące później, 18 listopada, ten sam gmach otrzymał miano najlepszego budynku na świecie – World Building of the
Year w ramach World Architecture. Plac Solidarności 1

• Wejdź na stronę www.visitszczecin.eu i sprawdź, jakie atrakcje
czekają na Ciebie w pobliżu.
• Wpadnij do Informacji Turystycznej po pakiet bezpłatnych
map i przewodników. Chętnie pomożemy Ci zaplanować pobyt
u nas i odpowiemy na wszelkie pytania.
Zamek Książąt Pomorskich / Centrum Informacji Turystycznej,
Plac Żołnierza Polskiego 20

• Kup Szczecińską Kartę Turystyczną i korzystaj z rabatów
i bezpłatnej komunikacji miejskiej. Zniżki obejmują kilkadziesiąt
obiektów, m.in. muzea, rejsy statkami wycieczkowymi, puby,
kawiarnie, restauracje czy hotele.
Szczegóły: www.visitszczecin.eu
• Zostań swoim własnym przewodnikiem! Śledź czerwoną przerywaną linię na chodnikach i poznaj najważniejsze
miejsca oraz zabytki Miejskiego Szlaku Turystycznego.
Czerwona linia na mapie.
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Przenieś się w czasie wsiadając do zabytkowego autobusu
lub tramwaju i zostań motorniczym w Muzeum Techniki
i Komunikacji. Muzeum znajduje się w budynku dawnej
zajezdni tramwajowej. ul. Niemierzyńska 18A
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Podziwiaj detale śródmiejskich kamienic
Paryża Północy i zgub się w gwieździstej siatce
ulic! W myśl teorii szczecińskich astrologów Małgorzaty
i Edwarda Gardasiewiczów, lokalizacja szczecińskich placów
i promieniście leżących ulic ma swoje odniesienie w konstelacji
Oriona i kompleksie egipskich piramid w Gizie.
Plac Szarych Szeregów, Plac Odrodzenia, Plac Grunwaldzki
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Obejrzyj film przy lampce wina i akompaniamencie pianisty w jednym z najstarszych
kin na świecie. Kino Pionier działa już
ponad 100 lat. Filmy grane są tam
w oryginalnej wersji językowej,
może więc znajdziesz coś dla siebie!
ul. Wojska Polskiego 2
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• Złoty Szlak to idealna trasa
dla rowerzystów. Spróbuj ją
pokonać Szczecińskim
Rowerem Miejskim!
www.bikes-srm.pl
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Przejdź się dziedzińcami Zamku Książąt Pomorskich,
poczuj się jak członek książęcego rodu Gryfitów i zajrzyj
do Celi Czarownic. ul. Korsarzy 34
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• Masz ochotę na więcej? Sprawdź Szlak „Kamienice
Szczecina”, trasy turystyczne na Cmentarzu Centralnym
albo Złoty Szlak. Ten ostatni to prosta droga prowadząca od Zamku przez zielone aleje śródmieścia, parki,
Ogród Różany aż po Las Arkoński.
Złota linia na mapie.
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Z góry wszystko widać lepiej. Tylko w ten sposób jest się w stanie
ogarnąć wzrokiem charakterystyczne układy ulic i zieleń trzeciego
największego miasta Polski. Warto wdrapać się jak najwyżej!
•
T9

Spróbuj zrozumieć sztukę współczesną w Trafostacji
Sztuki. Po bieżące informacje odnośnie wystaw zajrzyj
na www.trafo.art

•
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Przyjrzyj się detalom Pałacu Pod Globusem i spróbuj
odgadnąć, co dawniej się w nim mieściło. Obecnie
pałac jest siedzibą Akademii Sztuki. pl. Orła Białego 2
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Odkryj Starówkę
w szczecińskim wydaniu
spacerując uliczkami
Podzamcza i zajrzyj
do Starego Ratusza,
siedziby Muzeum Historii
Szczecina. Koniecznie
przejdź się ulicą
Kuśnierską, to idealne
miejsce do zdjęć!
ul. Księcia Mściwoja II nr 8

•
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Przeżyj chwile grozy zwiedzając schrony pod Dworcem
Głównym. Na jednej z dwóch tras możesz się przenieść
w czasy II Wojny Światowej lub Zimnej Wojny.
Podziemne Trasy Szczecina, ul. K.Kolumba 1/6

GRYFY
Szczecin to Gród Gryfa! Spróbuj odnaleźć jak najwięcej
szczecińskich gryfów na gmachach budynków, pompach,
drzwiach czy chodnikach i oznacz je na mapie.

Autobusy i tramwaje
Skorzystaj z bezpłatnej komunikacji miejskiej ze Szczecińską
Kartą Turystyczną. Dogodne połączenia znajdziesz po zainstalowaniu aplikacji JakDojade.
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Wjedź na szczyt szczecińskiego „drapacza chmur”, przez
szczecinian pieszczotliwie zwanego „termosem” i zobacz
miasto w 360° z Cafe 22. Plac Rodła 8

•
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Rzuć okiem na Starówkę z wieży Katedry św. Jakuba
- drugiej najwyższej świątyni w Polsce. ul. św. Jakuba 1
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Wdrap się na wzgórza Puszczy Bukowej i zachwyć się panoramą
Szczecina z punktu widokowego w Zdrojach. Szlak Familijny.

•
P4

Policz schody prowadzące na Taras Widokowy gmachu
Muzeum Narodowego. W nagrodę czeka Cię przepiękny
widok na Odrę. ul. Wały Chrobrego 3
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Przejedź się największym diabelskim młynem w Polsce
podziwiając panoramę Szczecina. Wheel of Szczecin,
Łasztownia
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Spacerując po Zamku Książąt Pomorskich nie zapomnij wejść
na Wieżę Dzwonów.

• Zadbaj o swoją kondycję na ścieżce zdrowia w Lesie Arkońskim
lub spacerując wokół Jeziora Głębokiego. A jeśli marzysz o odpoczynku
wśród zieleni, zrób piknik na jednej z polan, np. Sportowej. ul. Zegadłowicza

Szczecin

Floating Garden!
Woda i zieleń zajmują niemal połowę powierzchni Szczecina,
stąd też wzięła się wizja Floating Garden. Spacerując po mieście
co chwila mijamy liczne parki i skwery, a do puszczy możemy
podjechać tramwajem. Spoglądając na Szczecin z lotu ptaka zaskoczy
nas ilość wody dookoła. Mamy świetnie zagospodarowane bulwary
nad Odrą, sporo jezior i Zalew Szczeciński. Połączenie zieleni lasów
z błękitem wody sprawia, że Szczecin jest idealnym miejscem
zarówno na leniwy wypoczynek, jak i aktywny weekend.

• Odwiedź trzecią największą w Europie nekropolię i przekonaj się jakim
niezwykłym może być miejscem. Cmentarz Centralny zaskoczy Cię
ilością zieleni, architekturą i atmosferą. ul. Ku Słońcu 125 a
• W upalny dzień ochłodź się na jednym ze szczecińskich kąpielisk.
Na Dziewokliczu wypoczniesz wśród dzikiej przyrody (ul. Floriana Krygiera),
na Głębokim poskaczesz na kite’cie (ul. Zegadłowicza 1), a na plaży w Dąbiu
poczujesz się jak nad morzem (ul. Żaglowa 1).
• Wsiądź na Szczeciński Rower Miejski i poczuj wiatr we włosach zwiedzając
miasto! Do wyboru masz również kilka wypożyczalni hulajnóg elektrycznych.
www.bikes-srm.pl

Alternatywa

Jesteś fanem urbexu i lubisz odkrywać opuszczone,
tajemnicze zakątki? Mamy dla Ciebie kilka atrakcyjnych
propozycji. Tylko patrz pod nogi!
• Jeżeli wolisz nietuzinkowe zwiedzanie miasta koniecznie zajrzyj
do dawnej fabryki Wiskord! To jedno z najbardziej rozpoznawalnych
urbexowych miejsc na mapie Szczecina. ul. Transportowa 1

Chcesz poczuć się jak lokalsi? Przeżyj weekend
szczecinianina korzystając z poniższych pozycji.
Aby wtopić się w tłum, ziomka nazywaj „manym”
a atrakcyjną dziewczynę „szmulką”.

• Eksploracja miejska blisko Szczecina? Fabryka Paliw Police
na pewno Cię nie rozczaruje. Umów się na wycieczkę:
www.skarb.police.pl/wycieczki

• Spędź wieczór na bulwarach z widokiem na panoramę Starego
Miasta. To obecnie ulubione miejsce spotkań młodzieży i rodzinnych
spacerów. Bulwar Gdyński

• Podczas spaceru po Lesie Arkońskim koniecznie obejrzyj
ruiny wieży Quistorpa, przedwojennej atrakcji miasta.
Las Arkoński

• Zalicz jak najwięcej knajp i znajdź swoją ulubioną spośród licznych propozycji na Deptaku Bogusława i w okolicy Placu Zamenhofa. Jeśli szukasz
szczecińskiego odpowiednika miejskiego rynku pełnego lokali - to właśnie tu!

• Odważ się pojechać tramwajową 6-tką w kierunku
dzikiego Gocławia. Na wzgórzu nad pętlą znajduje się druga,
zamknięta dla zwiedzających, widokowa wieża Gocławska
(Bismarcka). ul. Lipowa

• U nas możesz poczuć się jak w górach! Spróbuj swoich sił w jeździe na nartach na Szczecińskiej Gubałówce (ul. Lisiej Góry 5) lub w całorocznym Ski Parku
(ul. Twardowskiego 5)
• W Szczecinie nie ma morskich fal, ale to nie znaczy, że ręcznik się nie przyda.
Wypróbuj wszystkie wodne atrakcje kompleksu kąpielowego Arkonka! ul. Arkońska 30a

Dla odkrywców

Przed rozpoczęciem wycieczki koniecznie przejrzyj
tę listę szczecińskich smaczków”, które z pewnością
“
uatrakcyjnią Twój pobyt w Szczecinie.

• Przejdź się platanowymi alejami Jasnych Błoni i wypij kawę
z widokiem na Trzy Orły. Poszukaj Rusałki i płonących ptaków w Parku
Kasprowicza lub zrelaksuj się nad Syrenimi Stawami. Jasne Błonia to największe
skupisko platanów w Polsce, a wczesną wiosną także największe skupisko
turystów robiących sobie zdjęcia z milionami krokusów.
Plac Jasne Błonia im. Jana Pawła II

• Jesteś fanem wyścigów? Przekrocz pierwszy linię mety na jednym ze
szczecińskich torów gokartowych. Al. Wojska Polskiego 237a

• Przeżyj skok z najwyższego na świecie obiektu do rope jump! 252 metry
niezapomnianych wrażeń! www.dreamjump.pl

• Wpadnij na Różankę i sprawdź, która z ponad 100 odmian róży spodoba
Ci się najbardziej. (Aromaterapia gratis ;)) Pawła Jasienicy 8

• Nie tylko Kraków ma hejnał - o 12:00 wybierz się pod Urząd
Miejski i posłuchaj szczecińskiego hejnału granego codziennie
od 1964 roku. Plac Armii Krajowej 1

• A może trampoliny? Jeśli nie chcesz skakać z najwyższego komina, możesz
zacząć od parku trampolin. W Szczecinie znajdziesz kilka takich miejsc
przyjaznych małym i dużym kangurom.

• Zobacz błazna wybijającego godzinę na zamkowym
zegarze - pamiątce po szwedzkim Szczecinie. ul. Korsarzy 34

• Podziwiaj Jezioro Szmaragdowe z 40-metrowego klifu. Spróbuj dostrzec
w nim wagoniki dawnej kolejki kopalnianej. Jezioro jest szmaragdowe nie tylko
z nazwy! Dawniej znajdowała się tam kopalnia kredy. To dzięki zawartości
węglanu wapnia woda ma charakterystyczny kolor. ul. Kopalniana

Dzień szczecinianina

• A może by tak zostać Tarzanem? Zmierz się ze swoimi słabościami w Parku
Linowym Tarzania! ul. Zegadłowicza

Smaki Szczecina

Wiesz już, że Szczecin pachnie czekoladą.
A jak smakuje? To nie tylko paprykarz i paszteciki.
• Koniecznie zajrzyj do lokalu, którego wystrój nie zmienił się od 50 lat
i spróbuj słynnego szczecińskiego pasztecika w zestawie z barszczem. 26.10 świętujemy dzień pasztecika! Al. Wojska Polskiego 46
• Zgłodniałeś? Sprawdź, co jemy po całonocnych klubowych imprezach. Frytburger wtedy smakuje najlepiej. Gdzie? Równie popularne są
lokale Bar Rab (Bolesława Krzywoustego 11/13) i Mak Kwak (Plac Lotników).

• Buła z rybką? Jak najbardziej! W mieście jest kilka lokali i food truck,
które specjalizują się w przygotowaniu wyśmienitych kanapek ze
śledziem, np. Przełomy Kafe, pl.Solidarności 1; Na Kuńcu Korytarza,
ul. Korsarzy 34; Rybarex, ul. Małopolska 45

• Wybierz się do Puszczy Bukowej i poczuj namiastkę gór wędrując po licznych
szlakach turystycznych. Pobierz aplikację „Puszcza Bukowa” (Android).
Znajdziesz tam miejsca warte odwiedzenia.

• Rozkoszuj się zapachem czekolady, najintensywniej poczujesz
go na szczecińskich bulwarach. Bulwar Gdyński
• Poleć na Szczecin i przeżyj niesamowitą przygodę! Szybowiec,
helikopter a może paralotnia? Sprawdź, co oferuje Aeroklub
Szczeciński. www.aeroklub-szczecinski.pl
• Zobacz jak pięknie kwitnie Szczecin! Wiosnę zwiastują u nas dywany
krokusów i kwiaty magnolii. Krokusów szukaj na Jasnych Błoniach,
Wałach Chrobrego i przy wjeździe do centrum z Trasy Zamkowej.
Magnolie cudownie zdobią śródmiejskie skwery i place.
• Porozmawiaj w innym języku z obcokrajowcami i lokalsami,
poznaj inne kultury przy piwie. Tandemy Językowe odbywają
się we wtorki w piwnicy Teatru Kana. Pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5

/visitszczecin
• Wypożycz kajak i odetchnij od zgiełku miasta płynąc nurtem Płoni lub rozlewiskami Odry. Skorzystaj z jednego z zakątków wodnych i odpocznij z bliskimi
ciesząc się otoczeniem przyrody. www.szczecin.eu/szczecin_na_fali

@visitszczecin

visitszczecin.eu

• Wenecja w Szczecinie? Pewnie! Może nie spotkasz tam gondolierów,
ale kajakarzy i budynki wyrastające z wody, owszem.
ul. Kolumba (kilkadziesiąt metrów od Dworca Głównego)

Witamy
w Szczecinie!

• Wypłyń w nieznane szczecińską motorówką i zgub się w portowych
kanałach i przekopach. Nie potrzebujesz do tego patentu. Wypożyczalnie
motorówek znajdziesz m.in. przy szczecińskich bulwarach.
• Wyrusz statkiem w piękny rejs między wyspami Międzyodrza
i wypatruj rzadkich gatunków ptaków, albo po prostu ciesz się dźwiękami
natury. Ze Szczecińską Kartą Turystyczną popłyniesz z rabatem statkami
Odra Queen, Penne Queen (www.statki.net.pl) czy M/S Joanna
(www.msjoanna.pl)
• Rozsiądź się wygodnie i popłyń tramwajem wodnym na wyspę
Grodzką, po drodze podziwiaj rozległe podzamcze, portowe
„Dźwigozaury” i Wały Chrobrego. Tramwaj kursuje w sezonie letnim
pomiędzy Bulwarem Piastowskim a Nabrzeżem Starówka

• Po zmroku koniecznie uwiecznij świet(l)ny pokaz tańca
Dźwigozaurów! Nabrzeże Starówka
• Zatrzymaj się przy kamienicy, w której urodziła się Zofia
Fryderyka Augusta, znana później jako Katarzyna II Wielka –
caryca Rosji, biorąca udział w rozbiorach Polski. ul. Farna 1
• Szczecin to miasto fontann i charakterystycznych pomp ulicznych zwanych „berlinkami”. Spróbuj sfotografować jak najwięcej
z nich przechadzając się ulicami Szczecina.

• Paprykarz smakuje najlepiej robiony na miejscu, w Szczecinie. W formie
przystawki znajdziesz go na przykład w Małej Tumskiej. ul. Mariacka 26
• Tani i domowy obiad? „Turysta” jest jednym z najstarszych barów
mlecznych w Szczecinie i legendą obleganą nie tylko przez turystów.
ul. Edmunda Bałuki 6A
• Rozkoszuj się herbatą „Szczecińskie Magnolie” lub przenieś swoje kubki
smakowe do „Pływających Ogrodów” albo na „Bulwary Szczecińskie”.
Zajrzyj po szczecińskie mieszanki do Fanaberii Republiki Rozmaitości,
ul. Ks. Bogusława X-go 5
• Co powiesz na kolację z nieznajomymi u rodziny zakręconej na punkcie
jedzenia? Poznaj Eintopf i ich „Kolację u sąsiadów”. Może uda Ci się umówić
na spotkanie podczas pobytu w Szczecinie? www.eintopf.pl
• Zabierz ze sobą aromat kawy z najstarszej palarni kawy w Polsce
lub posmakuj jej w jednym ze szczecińskich lokali
(lista na kawakorona.pl). Psst.! W Marshal food ze Szczecińską
Kartą Turystyczną kawy napijesz się za darmo!
ul. Gen. Ludmiła Rayskiego 23/1

Czy Szczecin
Leży nad morzem?
A) a kto pyta? b) nie c) nie wiem

TAK!

• Weź koc i rozsiądź się wygodnie na leżaku przy ulubionym filmie
na Wyspie Grodzkiej, dziedzińcu zamkowym (ul. Korsarzy 34) lub na dachu
Galerii Kaskada (al. Niepodległości 36). Takich miejsc jest z pewnością
więcej, poszukaj ich w internecie podczas wizyty.
• Wszystkie drogi prowadzą do… Hormona! Nieważne, gdzie zaczniesz i co
będziesz robił przez całą noc, Twoja impreza skończy się w alternatywnym
klubie wśród wtajemniczonych zwanym „Szmatą”. ul. Monte Cassino 6
• Zajrzyj do portowej Taverna Cutty Sark, gdzie królują szanty, grill, piwo
i whisky. Aleja Bohaterów Warszawy 111
• Hala Odra na Kępie Parnickiej szybko stała się jednym z ulubionych miejsc
spotkań szczecinian. A to za sprawą wyjątkowej industrialnej lokalizacji
nad samą rzeką i bogatą ofertą gastronomii i wydarzeń. Bulwar Maurycego
Beniowskiego 5
• W niedzielę koniecznie odwiedź Szczeciński Bazar Smakoszy, na którym
możesz spróbować regionalnych przysmaków i zrobić ekologiczne zakupy.
W OFF Marinie panuje genialna atmosfera! ul. Zygmunta Chmielewskiego 18
• Porzucaj Frisbee, zagraj w siatkowkę, skorzystaj z drinkbaru lub poopalaj
się w samym centrum miasta na prawdziwej plaży. W Miejskiej Strefie Letniej
każdy znajdzie coś dla siebie, nieważne czy masz 10 czy 60 lat! Wyspa Grodzka

• Nie musisz jechać do Torunia. Szczecin ma wieloletnią piernikową
tradycję! Pierniki w marynistycznych kształtach znajdziesz w cukierni „Filipinka”. Będą idealną, smaczną pamiątką z Grodu Gryfa.
ul. Witkiewicza 1b

• Jeden z wrocławskich krasnoludków wyemigrował
do Szczecina! Spróbuj go odnaleźć przy Teatrze Lalek
Pleciuga. Plac Teatralny 1

• Przeżyj imprezę życia i odpłyń podczas rejsu o zachodzie słońca
na pokładzie Joanny. www.msjoanna.pl

Wydarzenia
• Spędź miło czas w otoczeniu tysięcy róż i muzyki granej
na żywo w Ogrodzie Różanym. Różany Ogród Sztuki łączy
piękno muzyki i natury. weekendy wiosny i lata, Różanka
• Zajrzyj na bulwary.szczecin.eu i sprawdź, co wydarzy się nad Odrą
podczas Twojej wizyty. Koncert, festiwal, zjazd food trucków, regaty,
a może wszystko na raz? kwiecień-wrzesień, odrzańskie bulwary
• Zobacz wielkie żaglowce w Szczecinie! „Żagle” to nie tylko piękne
jednostki cumujące przy nabrzeżach u stóp Wałów Chrobrego, ale też
jarmarki, koncerty, animacje czy wystawy. sierpień, Wały Chrobrego/
Łasztownia
• Poznaj produkcje artystów z całej Europy na Szczecińskim
Festiwalu Filmowym. czerwiec-październik,
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

• Weź udział w Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT,
jednym z najstarszych i największych polskich festiwali teatralnych.
kwiecień-maj, www.kontrapunkt.pl
• Połącz się z kulturą biorąc udział w Spoiwach Kultury.
www.spoiwakultury.eu
• Posłuchaj wykonań szczecińskich, polskich i światowych gwiazd
jazzu podczas międzynarodowego festiwalu Szczecin Jazz
łączącego style i pokolenia. marzec, szczecinjazz.eu
• Popłacz się ze śmiechu na jednym ze stand-upów podczas
lokalnego festiwalu komedii Szpak. listopad-grudzień, szpak.info.pl
• Posłuchaj jak brzmi styczeń w Szczecinie podczas święta
muzyki przeróżnej - Akustycznia. facebook.com/akustyczen
• Posmakuj staropolskiej tradycji na Jarmarku Jakubowym.
Znajdziesz tam mnóstwo wyrobów własnych od wielu wystawców
z Polski i zagranicy. www.jarmarkjakubowy.pl
• Świętuj Dni Odry razem z flisakami na bulwarze piastowskim.
lipiec, Bulwar Piastowski
• Doświadcz wyjątkowego festiwalu MUSIC.DESIGN.FORM,
w którym granice między dziedzinami sztuki się zacierają.
Wydarzenie każdego roku inspiruje nowym tematem przewodnim
łączącym dźwięki z obrazami a klasykę z innowacyjnością.
www.filharmonia.szczecin.pl

Choooo na Browar...
czyli ramka piwosza!
• Browar Wyszak ul. Mściwoja II 8
• Nowy Browar ul. Partyzantów 2
• Stara Komenda pl. Batorego 3
• Browar Pod Zamkiem ul. Panieńska 12

• Odkryj unikalne połączenie magicznych pokazów świetlnych
i muzyki podczas Iluminacji Szczecin. sierpień, Wały Chrobrego,
Łasztownia oraz wiele innych punktów w mieście

