zabawa i relaks
• wspaniała rozrywka na basenach i saunach
dla całej rodziny
• miejsce zabawy, odpoczynku i relaksu,
otwarte przez 7 dni w tygodniu
• z własnym źródłem leczniczej wody
termalnej – „Jodosolanka z Heringsdorfu“

Świat Kąpieli & Saun | Dom Uzdrowiskowy
Salon Spa | Studio Fitness | Wieża Widokowa
Polska Infolinia: +48 796 075 604

Lindenstraße 60 | 17419 Seebad Ahlbeck
www.ostseetherme-usedom.de
ostseetherme@drei-kaiserbaeder.de

Bade- & Saunawelt – Kurmittelhaus
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Informacja i wydawca broszury
+49 38375 244144 lub info@usedom.de
usedom.de

Rezerwacja noclegów
+49 38375 244244 lub info@usedom.de

Fakty

druga co do wielkości wyspa Niemiec (354 km niemiecka część wyspy, 91 km
polska część wyspy) | ponad 1,2 miliona gości nocujących na wyspie w ciągu roku |
42 km drobnej, białej piaszczystej plaży | według długookresowych badań niemieckich służb
meteorologicznych słońce na wyspie Uznam świeci średnio w ciągu roku 1906 godzin - tak długo, jak nigdzie
indziej w Niemczech | pięć historycznych mól nad Bałtykiem, przy czym najdłuższe molo w
w Heringsdorfie w Niemczech a najstarsze w Ahlbecku | 11 hoteli wellness z certyfikatem Niemieckiego Stowarzyszenia
Wellness (Deutscher Wellnessverband) – unikalna ilość hoteli wellness w całych Niemczech | imponująca ilość zabytkowej architektury nadmorskiej wzdłuż promenady,
najdłuższej w Europie, na całkowitej długości 12,5 km od „3 Kąpielisk Cesarskich“ do Świnoujścia | wiatrak w
Benz służył już jako motyw niemiecko-amerykańskiemu malarzowi Lyonelwi Feiningerowi, który w latach
1908-1912 spędził dużo czasu na Wyspie Uznam | liczne kościoły z cegły na „Achterland” wyspy Uznam (Achterland
otoczona Zatoką Uznamską z jednej strony i Zalewem Szczecińskim z drugiej) | cały obszar wyspy Uznam obejmuje Park
Krajobrazowy z największą populacją orła bielika w Niemczech | 180 km dróg
rowerowych i 400 km szlaków turystycznych | Bałtyk, Zatoka Uznamska (Achterwasser), rzeka
Piana (Peene) i jeziora wyspy Uznam są prawdziwym rajem dla żeglarzy, windsurfingowców, kitesurfingowców oraz kajakarzy | około 20 portów i marin | dwa pola golfowe:
dwa 18-dołkowe i jedno 9-dołkowe do nauki w Balm, pierwsze 19-dołkowe pole golfowe wyspy Uznam w Korswandt | dwa
baseny termiczne dwie publiczne termy z basenami wypełnionymi słoną wodą, zapewniają kąpiel w czasie deszczowych dni
2

2

3 – Uznam. Słoneczna wyspa.

„3 Kąpieliska Cesarskie“ –

Z przodu Ku’dam, z tyłu Bałtyk...

zdjęcia: ©Andreas Dumke | ©Roy von Elbberg

... Kurt Tucholsky, kiedyś tak żartował o „wannie Berlina“. Już pod koniec XIX wieku Uznam był ulubionym celem podróży
mieszkańców stolicy. Każdy, kto coś znaczył, wybierał się na letnisko na Uznam. Mieszkańcy Berlina delektowali się nad
Bałtykiem świeżym, morskim powietrzem - naturalnie chroniąc się przed słońcem, ponieważ blada cera była w modzie.
Dla wielu mieszczan posiadanie własnej willi na wyspie Uznam było w tym czasie wręcz obowiązkiem. W ten sposób
powstała słynna nadmorska architektura. Przechadzaliście się może po dzielnicy Berlina Grundwald? Wtedy z pewnością
podziwialiście wille z okresu wilhelmińskiego – prawdziwe odbicie wspaniałych letnich rezydencji wybitnych mieszczan w
„3 Kąpieliskach Cesarskich“ i w nadbałtyckim kurorcie Zinnowitz. Nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że nawet
Heinrich Mann „3 Kąpieliska Cesarskie“ pieszczotliwie nazwał „przedmieściem Berlina“.
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5 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Peenemünde – wojskowy ośrodek badawczy, w latach 1936 - 1945 miasto było gospodarzem jednego z
najbardziej nowoczesnych centrów technologicznych na świecie. Pod kierunkiem naukowym Wernhera von Brauna,
w 1942 roku miał tam miejsce pierwszy w świecie start rakiety balistycznej w kosmos. Rakieta ta znana jest w
podręcznikach historii pod nazwą „V 2”. Posłużyła ona nie do transportu ludzi w celu studiowania myśli wszechświata,
ale do transportu wielotonowej głowicy bojowej.
Peenemünde dzisiaj: miejsce o wielu twarzach Elektrownia jest jednym z niewielu budynków wojskowego
ośrodka badawczego, który przetrwał do dziś. Została otwarta w 1942 roku, w celu pokrycia ogromnych potrzeb
energetycznych związanych z badaniami i produkcją wojskową i była w eksploatacji do1990 roku. Wiosną 2001 roku
w jej murach otwarto Muzeum Historyczne-Techniczne. Stała wystawa, prezentowana w dwóch sekcjach „Tęcza
grawitacji“ i „Dziedzictwo rakiety Peenemünde“, dokumentuje obszerny materiał źródłowy rozwoju rakiet, historię
instytucji badawczych oraz produkcję i konsekwencje stosowania „cudownej broni” Peenemünde.

6 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Peenemünde –

kolebka lotów w kosmos czy ciemny rozdział niemieckiej historii?

zdjęcia: © HTM Peenemünde GmbH

Peenemünde – miasto historyczne Około 220 tysięcy odwiedzających rocznie może dokładniej spojrzeć
na historię Peenemünde. Dawna elektrownia jest więcej niż tylko żywym dokumentem przeszłości. Podczas Festiwalu
Muzyki Uznamskiej dawna hala Turbiny służy jako sala koncertowa. Odbywają się w niej również seminaria i warsztaty
z tematyki technologia, ekologia, polityka i etyka, dzięki którym, udaje się stworzyć w Peenemünde wyjątkową syntezę
przeszłości z obecnym życiem kulturalnym. Kompleks budynków dawnego wojskowego ośrodka badawczego jest
uważany obecnie za największy zabytek techniki Meklemburgii Pomorza Przedniego.
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7 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Najwię kszy plac

zabaw w Niemczech

zdjęcia: © Christina Hoba | © Jens König, © Andreas Heyn, © Andreas Dumke

Niesamowicie długi: 42 km i do 70 metrów szerokości: największy plac zabaw w Niemczech. Dzień w dzień plaża wyspy
Uznam kusi zbieraczy muszelek i spacerowiczów do gry, zabawy, przeżyć. Ale nie tylko nasi mali goście znajdą wszystko,
czego zapragną. Również rodzice i dziadkowie znajdą coś dla siebie: długie spacery od mola do mola, Nordic Walking,
pływanie lub kitesurfing. A w konkursie o największy zamek z piasku rodzice, widząc świat oczami dziecka odbierają
wyspę Uznam nad Bałtykiem jako raj na idealne wakacje z rodziną.
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9 – Uznam. Słoneczna wyspa.

piękno na Uznamie przez cały rok

Park Krajobrazowy wyspy Uznam: raj dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Oblicza wyspy są tak różne, jak
flora i fauna, które znalazły tu swój dom. Ponad 280 gatunków ptaków występuje na Uznamie – jak i największa populacja
orła bielika w Niemczech. Zwłaszcza na wiosnę i jesień wyspę Uznam odwiedzają tysiące gęsi, dzikich kaczek i żurawi,
które lecą wzdłuż wybrzeża do lub ze swoich zimowych schronisk.

10 – Uznam. Słoneczna wyspa.

zdjęcia: ©Jean-Pascal Günther, ©Andreas Dumke | ©Dennis Donohue - fotolia.com

59,000 hektarów Parku Krajobrazowego –

zdjęcia: © Andreas Dumke | © Roy von Elbberg, © Karl Heinz Schröder

Nie tylko w ciepłych miesiącach lata Uznam jest wymarzoną wyspą na spędzenie urlopu. Jeśli promienie słońca lśnią na
śniegu, a zapach pieczonych jabłek wisi w powietrzu, to Uznam przemienia się w magiczną krainę czarów. Co myślisz o
grzańcu na plaży lub o przejażdżce bryczką po ośnieżonej promenadzie?
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13 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Wyspa

dobrego zdrowia

Czy jest coś piękniejszego niż sam masaż czekoladą od stóp do głow y, kąpiele w mleku, masaż Thalasso lub kąpiel w
solance bromowo-jodowej z Heringsdorfu? Hotele Spa czekają na Ciebie. Ale Spa doświadczysz nie tylko na wyspie
Uznam w oazach licznych hoteli. Najlepsze zabiegi Spa są gratis pod gołym niebem. Weź głęboki oddech - spotkaj słońce,
wiatr i fale, tak powstaje tak zwany aerozol morski, uczta dla ciała i ducha. Stężenie tych aerozoli jest znacznie wyższe przy
brzegu morza niż na promenadzie oddalonej kilka metrów od morza. Uprawiający jogging i Nordic Walking doceniają
ten fakt podziwiając wczesnym rankiem słońce pojawiające się nad Bałtykiem. Uprawiając Qi Gong lub Pilates na plaży,
naładujesz nowe źródła energii, zrelaksujesz się i doznasz radości na wyspie Uznam.
14 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Wyspa smakoszy –

Uznam - zadziwiająco inne

zdjęcia: © Andreas Dumke | © Jens König

Rozkoszuj się widokiem z krzesła na bezkresne Morze Bałtyckie i delektuj się przysmakami kuchni wyspiarskiej:
co roku w maju, wita was „Wielka Uczta”, uznamska kulinarna Beach Street, na plaży „3 Kąpielisk Cesarskich“ z
9cio daniowymmenu. Delektuj się na Uznamie – już 150 lat temu Pomorzanie posiadali słabość do dobrego jedzenia
i korzystali ze szwedzkich, niemieckich i polskich receptur. Pomorskie tradycje z XIX wieku zachowały się do dnia
dzisiejszego: nowa kuchnia pomorska łączy je z innowacyjnymi pomysłami z dzisiejszych czasów. Daj się porwać w
przeszłość, w podróż kulinarną. Co myślisz o pralinkach o smaku wędzonych ryb, rakach w miodzie i o owocach
w musztardzie?
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15 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Artystyczny Uznam

tak pięknie inspirująca wyspa

„Siedmiu malarzy nad morzem“ Czy znasz to uczucie? Czasami chciałoby się uchwycić moment i zachować
go na wieczność, taki bardzo szczególny moment, który przeżywa się tylko jeden raz. Od setek lat, artyści czują
fascynację do szumu fal, niekończących się plaż, łodzi rybackich i tradycyjnych portów. Co roku, na wiosnę, na wyspie
Uznam 7 artystów spotyka się nad morzem w plenerze, aby ponadczasowo na papierze zatrzymać ciepłą atmosferę
„3 Kąpielisk Cesarskich”. Zza sztalugi i szkicownika są cichymi obserwatorami świata wyspy. Być może są trochę jak
niemiecko-amerykański malarz Lyonel Feininger: „Pomorze i Morze Bałtyckie, to się raz zdarzyło... Były one dominującą
siłą w mojej całej pracy i żyję jeszcze teraz doświadczeniami, które tam przeżyłem.”
16 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Wyspa Literatury Literatura przynależy do wyspy Uznam tak jak morze. Bracia Heinrich i Thomas Mann,
Maxim Gorki, Theodor Fontane, Lew Tołstoj, Hans Werner Richter: wszyscy oni byli nie tylko turystami na wyspie,
ale też pracowali tutaj nad swoimi wielkimi dziełami. Dziś wyspa jest mekką dla poezji. Każdego roku odbywają się tutaj
Dni Literatury Uznamskiej. Gwiazdy takie jak Martin Walser czy Magnus Enzensberger, młodzi autorzy wraz z Hellmuthem
Karaskiem zasiadają w jury festiwalu podczas przyznawania Uznamskiej Nagrody Literackiej. Celem Festiwalu Literatury
jest wspieranie dialogu europejskiego i tworzenie platformy wymiany literackiej. Dzięki temu wyspa Uznam stała się
literacką metropolią. Za każdym razem na nowo, podczas nocy poetyckich Konkursu Poezji Wyspy Uznam, poeci
hipnotyzują publiczność swoimi wymownymi myślami.

zdjęcia: ©Hans Werner Richter Haus Bansin | © Geert Maciejewski

Uznamski Festiwal Muzyczny Każdej jesieni wyspa Uznam przemienia się w wyspę dla melomanów. Od
ponad 20 lat, Uznamski Festiwal Muzyki przyciąga muzyką z krajów nadbałtyckich, na drugą, co do wielkości niemiecką
wyspę, wczasowiczów z całego świata. Wielkie symfonie, małe koncerty kameralne, małe sonaty i chóry tworzone
przez znanych kompozytorów dawnych i współczesnych, odbywają się w kościołach, salach koncertowych, studiach i
cesarskich budynkach na wyspie Uznam.
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17 – Uznam. Słoneczna wyspa.

18 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Świnoujście

Kraina 44 wysp

zdjęcia: ©Urzą d Miasta Świnoujście

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone na kilkudziesięciu wyspach stąd o tym niezwykłym zakątku
naszego kraju mówimy Kraina 44 wysp. Jej unikatowe, wyspiarskie usytuowanie w otoczeniu wód Bałtyku, Zalewu
Szczecińskiego i cieśniny Świny, niezwykłe walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne, bogata historia oraz sąsiedztwo
pobliskich kurortów niemieckich, powodują, że co roku przyjeżdżają tu tłumy turystów. Trzy największe wyspy – Uznam,
Wolin i Karsibór są zamieszkane. Każda z nich posiada jednak niepowtarzalny charakter. Wyspa Uznam (dzielona z
Niemcami) to centrum administracyjne, dzielnica uzdrowiskowa i wyjątkowa plaża. Na wyspie Wolin dominującą rolę
odgrywa gospodarka morska ale tu także znajdują się atrakcje militarne i najwyższa na wybrzeżu latarnia morska.
Spragnionych ciszy i spokoju zauroczy z pewnością wyspa Karsibór – osoby ceniące sobie kontakt z naturą znajdą tu
dla siebie liczne miejsca wypoczynku, z dala od ulicznego zgiełku, za to bogate w unikalną faunę i florę. Miasto oferuje
turystom najdłuższą i najszerszą w Polsce plażę, pokrytą drobnym, złocistym piaskiem oraz najcieplejsze kąpielisko na
polskim wybrzeżu o temperaturze wody osiągającej 23ºC. Od ponad dziewięciu lat z rzędu Świnoujście otrzymuje
międzynarodowy znak jakości „Błękitna Flaga”, gwarantujący urlopowiczom czystość kąpieliska oraz bezpieczną kąpiel
w falach Bałtyku. Błękitna Flaga kolejny rok powiewa także nad świnoujską mariną.

19 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Wyspy zdrowia i urody Uznam, na którym leży uzdrowiskowo-turystyczna część miasta, słynie z łagodnego,
morskiego klimatu i obfitującego w jod, czystego powietrza, szerokiej piaszczystej plaży, ciepłych wód Zatoki Pomorskiej
i dużej ilości zieleni. Świnoujście posiada jedną z najlepszych ofert uzdrowiskowych w Polsce. Świnoujście specjalizuje się
w leczeniu chorób dróg oddechowych, chorób skóry, narządów ruchu, serca i układu krążenia. Miasto ma w swojej
całorocznej ofercie wellness/spa szeroki wachlarz zabiegów oraz kuracji upiększających i relaksujących, które cieszą się
dużym zainteresowaniem.
Wyspy Aktywne Unikatowe, transgraniczne położenie, zróżnicowana rzeźba terenu, bliskość obszarów atrakcyjnych
przyrodniczo i dobrze rozbudowana infrastruktura rowerowa powodują, że Świnoujście jest wymarzoną destynacją
dla amatorów aktywnego wypoczynku. Miłośnicy nordic-walkingu mają do wyboru kilka bardzo atrakcyjnych tras,
zróżnicowanych pod kątem trudności, długości i oczywiście krajobrazu. Ponad 30-kilometrowa sieć ścieżek rowerowych
łączy najważniejsze punkty kurortu – śródmieście, port, dzielnicę nadmorską i przejścia graniczne z niemieckimi
miejscowościami, a rozbudowana infrastruktura szlaków rowerowych pozwala zwiedzić bardziej odległe zakątki miasta
i okolice Świnoujścia. Znajdziemy tu idylliczne krajobrazy rowerowego szlaku wyspy Karsibór, otoczonej wodami delty
Świny i Zalewu Szczecińskiego, wśród których w ciszy i z dala od tłumów można delektować się przyrodniczym bogactwem
i sielankowym charakterem tego miejsca. Nieco inne wrażenia dostarczy nam wyprawa szlakiem na południowy cypel wyspy
Uznam (Szlak Karsiborskich Paproci) czy zielonym międzynarodowym szlakiem R10 po stronie wyspy Wolin. Świnoujście
to także miasto żeglarzy, a dowodem na to są liczne imprezy żeglarskie i regaty organizowane na świnoujskich wodach.

20 – Uznam. Słoneczna wyspa.

Największe i najliczniej odwiedzane to Polonez Cup, Świnoujście Match Race, Regaty Dni Morza, Bakista Cup, Etapowe
Regaty Turystyczne, Regaty Unity Line czy impreza z udziałem żaglowców – Sail Świnoujście. Do dyspozycji żeglarzy jest
nowoczesny port jachtowy na terenie Basenu Północnego, z zapleczem sanitarnym i rozmaitymi udogodnieniami. Po
modernizacji port jachtowy może pomieścić ponad 300 jednostek średniej wielkości (długość do 12 m, zanurzenie do 3,5m).
Większe jachty, o zanurzeniu do 6 m, znajdą dla siebie miejsce przy zewnętrznym nabrzeżu basenu, od strony Świny.
Coś dla siebie i wymarzone warunki znajdą też miłośnicy uprawiania sportów wodnych takich jak windsurfing, kitesurfing
czy kajakarstwo, i to zarówno na wodach morskich, jak i śródlądowych.
Wyspy kultury Kulturalna i rozrywkowa oferta Świnoujścia jest tak różnorodna, że bez wątpienia zaspokoi potrzeby
zarówno gości poszukujących szalonej zabawy, jak i spragnionych wysokich doznań kulturalnych. Pobyt urozmaicają turystom
liczne imprezy kulturalne, do których należą m.in. obchody Dni Morza, Sail Świnoujście, Dni Twierdzy, Festiwal Grechuty, Festiwal
Artystyczny Młodzieży Akademickiej „Fama”, Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”, polsko-niemiecki Uznamski Festiwal Muzyki.

zdjęcia: ©Urzą d Miasta Świnoujście

Twierdza na wyspach Świnoujście to także twierdza na wyspach. Twierdza morska z trzema fortami: Fortem
Gerharda, Fortem Zachodnim oraz Fortem Anioła jest dzisiaj wyjątkową atrakcją miasta, przenoszącą turystę w świat
XIX-wiecznych wojskowych manewrów i architektury militarnej. Oznakowany pieszy szlak turystyczny (ścieżka edukacyjna) „Szlak fortyfikacji”, obejmujący najciekawsze zabytki architektury militarnej po wschodniej stronie ujścia Świny, m.in.
popularny „Dzwon” oraz tzw. Podziemne Miasto to nie lada gratka nie tylko dla najmłodszych.
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Uznam –

idealne miejsce na pobyt
dla każdego

Cesarskie wille Wakacje jak za czasów cesarza – jest to możliwe w starannie odrestaurowanych willach
nadbałtyckich kurortów. Odnowione budynki w barokowym, neoklasycznym, francuskim lub włoskim stylu świadczą
o smaku ich budowniczych i otaczają urlopowiczów do dzisiaj swoją atmosferą z czasów cesarza.
Wysokiej klasy apartamenty Wysokiej klasy, luksusowe, a zarazem gwarantujące domową atmosferę:
zwłaszcza rodziny przeżywają niezapomniane wakacje w apartamentach na wyspie. Bez względu na to, w której
części wyspy: wakacje w własnych czterech ścianach są możliwe wszędzie na wyspie Uznam.
Hotele Spa Wyskakuj z łóżka! Z przytulnego łóżka w hotelu Spa idzie się bezpośrednio na „kąpiel Kleopatry”,
masażaromatyczny i Aqua Fitness. Uciec od codziennego życia, zrobić przerwę – najlepiej udaje się to w hotelach
Spa rozsianych po całej wyspie.
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Domy kryte strzechą Domy kryte strzechą, które tworzą szczególny urok Achterland, obiecują romantyczną
atmosferę. Tutaj krąży orzeł bielik ponad drewnianymi kutrami, które kołyszą się na morzu, podczas gdy słońce zachodzi
przed zapierającą dech w piersiach dziewiczą naturą wyspy Uznam.
Luksusowe apartamenty – unikalna jakość W apartamentach na najdłuższym molo w Niemczech jesteś
naprawdę blisko szumiącego morza. Pierwsze promienie słońca budzą ciebie w łóżku. Uczucia lekkości doświadczysz
w „Floating Houses“, w samym sercu natury na Krumminer Wiek. Marzyć pod żaglami, jest to możliwe na „Białej Wydmie“.
Ten tradycjonalny szkuner zbudowany został w 1909 roku i dysponuje 20 łóżkami. Bajeczny urlop Spa we dwoje
gwarantuje wieża pilotowa w Karnin. Tutaj możecie odpocząć w jacuzzi lub w trakcie śniadania w łóżku z widokiem
na Zalew Szczeciński. Jeśli podoba ci się coś bardziej wytwornego, zamek wodny Mallenthin zaprasza swoją rustykalną
gościnnością, Spa, własnym browarem i palarnią kawy.
Wakacje w hotelach z gwiazdkami. Na wyspie Uznam dosięgasz gwiazd. Pierwszorzędna jakość jest dla
branży hotelarskiej na Uznam obowiązkowa. Bez względu na to, ile gwiazdek twój hotel posiada - spędzisz wakacje
na najwyższym poziomie. Niezależnie na co się zdecydujesz na wyspie Uznam, twoje wakacje będą niezapomnianym
wrażeniem, ponieważ tutaj doznasz najlepszych usług i komfortowej atmosfery.
Architektura | Historia | Plaża i Sport | Przyroda | Wellness i Gastronomia | Sztuka i Kultura | Miejsce na Pobyt | Dojazd
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Dojazd –

samochodem, pociągiem lub
wygodnie samolotem
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Bałtycka autostrada A20 gwarantuje szybki dostęp do wyspy Uznam. Dwa mosty łączą wyspę Uznam z lądem. Można
również dojechać koleją na wyspę. „Usedomer Bäderbahn” zatrzymuje się w każdym nadmorskim kurorcie. Miłośnicy
sportu i żeglarze mogą zacumować swoją łódź w jednym z ok. 20 portów i przystani jachtowych.
Port lotniczy Heringsdorf – lotnisko z długą tradycją 1919 rok był początkiem lądowiska w Świnoujście,
a dzisiaj jest nowoczesnym lotniskiem regionalnym z obsługą połączeń na krótkie dystanse. Wyposażone jest w 2305
metrowy pas startowy i lądowy, a także w nowoczesne systemy nawigacji. W 1995 roku został wybudowany nowy terminal
lotniczy, przez co Lotnisko Heringsdorf spełnia wszystkie wymagania, aby zapewnić relaksujący urlop na najsłoneczniejszej
wyspie Niemiec. Po wylądowaniu czeka na ciebie gospodarz z podstawionym autobusem.

•

słońce w ciągu roku w Niemczech świeci najdłużej na wyspie Uznam - aż 1906 godzin? ... że można spacerować po
najstarszym molo w Niemczech - w Ahlbecku? ... że najdłuższa nadmorska promenada w Europie o długości 12,5 km
łączy nie tylko „3 Kąpieliska Cesarskie“ Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, ale prowadzi do polskiego Świnoujścia? ... że na
wyspie Uznam znajduje się 11 hoteli spa z certyfikatem Niemieckiego Stowarzyszenia Wellness tworzących jedyne w
swoim rodzaju skupienie hoteli Spa w Niemczech?... że największa populacja orła bielika w Niemczech występuje na
wyspie Uznam?
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Czy wiecie ze …

