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N E T TS T E D E T  M E D  R E I S E T I P S  OV E R  H E L E  V E R D E N !

Pomorskie regionen er fyllt med perler mange ikke vet om. Kystlinjen i
pomorskieregionen er drop dead gourgous. Den vakre kystlinjen ved
Østersjøen bugner av kritthvite strender, sanddyner, innsjøer og vakker
skog. Kystlinjen våkner til liv om våren og er Polens mest kjente
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sommerdestinasjon. Turister og fastboende strømmer til dette vakre
området som også er utrolig �nt året rundt. De hvite langstrakte
strendene er barnevennlig og fantastiske å gå tur på. Vannet er

krystallklart og gjennomsnittstemperaturen i vannet på sommeren er
ligger mello 17-21 °C. Besøker du området i mai/juni er det heller ikke
overfylte strender og etter min mening den �neste tiden. 

Slowinski Najonalpark

Besøker du pomorskie området anbefaler jeg å ta turen til  Slowinski
Nasjonalpark som ligger mellom Leba og Rowy. Dette er et praktfullt

naturreservat og en nasjonal park for glede og rekreasjon. Her �nner du
imponerende sandyner, mektige skoger og idylliske innsjøer. Sandynen
Lacka Gora som er 42 meter høy �nner du også her. Nasjonalparken har
jeg besøkt �ere ganger. Jeg har til og med besøkt parken midt på
vinteren. Da var strendene dekket av snø og havet som slo mot strendene

hadde en magisk farge og mot den hvite snøen, ble alt så uendelig
vakkert. Naturen, turområdet og utsikten er spektakulær. Det er vilt,
vakkert og et perfekt sted for mange �ne turopplevelser. Utallige
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plantearter vokser på strendene og her vil du kunne oppleve en rekke
fuglearter som havørn, ørnugle, skarv, svart stork og arter av forskjellige
vadefugler. Slowinski Nasjonalpark er registrert på UNESCO sin liste over

verdens Biosphere Reserves. 
https://slowinskipn.pl/en/ 

Poraj Palace. 
Tar du turen til Leba og Slowinski, må du ta turen innom Poraj Palace.
Stedet ligger 15 minutters kjøretur fra Leba. Denne historiske bygningen
som idag også er et lite hotell har en 100 år lang historie. Stedet oser av

sjel og ligger vakkert tilbaketrukket i naturskjønne omgivelser. Bare
inngangspariet til hotellet gir deg en god følelse. Parkanlegget og tomten
som omringer den historiske bygningen er imponerende, velholdt, vakker
og idyllisk selv i pøssende regn, som jeg opplevde under mitt besøk.

View on Instagram
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Foto: 1,3,4 Poraj Palace 

Hotellet har beholdt sitt orginale utseende og interiør som går helt tilbake
til 1920 tallet. Rommene er romantisk innredet med �otte antikviteter og
gamle møbler. Overalt var det friske blomster og stedet oser av sjel. 

Her er det som sagt mulig å overnatte og stedet er også et populært sted
for bryllupsfeiring. Dette bedårende stedet har også en sjarmerende
restaurant som serverte meg førsteklasses polsk mat tryllet frem fra
forskjellige årstider, råvarer og ikke minst kunstinspirasjon. 
Besøker du stedet anbefaler jeg å bestille suppen Zurek som er en polsk

spesialitet med grønnsaker, bacon, pølse og egg som ble servert i
brødskål. Videre �kk jeg servert en sødmefylt forfriskende salat fylt med
jordbær, bringebær, pasjonfrukt toppet med hjemmelaget dressing Til
hovedrett �kk jeg en saftig kylling med delikat og lekkert tilbehør og den
beste ostekaken med bringebærlokk til dessert. 

Snakk om gastronomiske matopplevelse!
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Palac Lebunia 
I Polen �nnes det utallige �otte historiske slott, palasser, herregårder som
vi gi deg opplevelser du vil leve lenge på. Når du i tillegg kommer til et

sted hvor personale står og tar imot deg med åpne armer, et stort smil og
de ikke vet hva mer de kan gjøre for deg da er jeg overbevist. Dette er
akkurat hva de gjør på vakre Palac Lebunia   
Dette imponerende 150 år gamle palasset som ligger i nærhetern av
Lebork er totalrenovert, samtidig som de har behold den imponerende

arkitekturen og fasaden. De vakre omgivelsene som møter deg i det du
kjører inn på gårdsplassen er mektig. Likeledes er hallen, som viser vei
når dørene åpnes til hotellet. Palasset holder meget høy standard! Det
moderne interiøret og designet som de har kombinert med den eldre
fasaden fremstår utrolig fresht og delikat. Rommene er lyse, delikate og

du vil omgi deg med fantastisk ro og avslappende atmosfære. 
Foto: 2 Palac Lebunia
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Palac Lebunia er også et populært sted for alle type arrangementer, det
være seg kurs/konferanser eller bryllup som er blitt veldig poulært for folk
å arrangere der. 
I restauranten på Palac Lebunia serveres førsteklasses mat tilberedt kun

av råvarer og sesongbaserte produkter som leveres fra lokale levrandører.
Vi snakker kulinariske opplevelser og utsøkt vin. 
Ta turen til Palac Lebunia. Opplev deres unike gjestfrihet, passion samt
alt hotellet har å tilby av deilig frokost, vakre omgivelser, deilig spa og ikke
minst naturskjønne omgivelser. 

https://palaclebunia.pl/ 
Foto: Palac Lebunia 
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Hotel Quadrille 
En eventyrlig hotell opplevelse du bør få med deg, når du besøker
trippelbyen er Hotel Quadrille. Dette hotellet er en opplevelse av de
sjeldne. For mange vil nok dette være et drømmeslott, slik ser det også ut. 

Foto: Hotel Quadrille 
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Det historiske hotellet er slående vakkert og bare å være der er som en
historisk reise. Her har det bodd �ere adelige og helt tilbake til 1800 tallet
kjøpte Wilhelm von Brauchtsh eiendommen som også da totalrenoverte

palasset. Inne i palasset er det eventyrlige kunstverk, farger, tidsriktige
møbler og aldri har jeg sett så mange utsmykninger, vakre kakkelovner og
peiser.

Hotellet Quadrille har to ulike deler. Den ene delen av hotellet som tilhører
palasset har eventyrlige rom som er oppkalt etter kjente forfattere og jeg

var så heldig å bo på det vakre William Shakespare rommet. 
Den andre delen av hotellet har andre type rom som er utformet i mer
skandinavisk design. Merk at dette hotellet er kun forbeholdt voksne
gjester. 
Foto: Hotel Quadrille 

En egen �ott spaavdeling er også knyttet til hotellet. Her tilbys
førsteklasses ansikts og kroppsbehandlinger, som aroma massasje, «hot
stone» massasje , hydroterapi og produktene de bruker til behandlingene
er Amber Ritual og av meget god kvalitet. Spa avdelingen har 7
behandlingsrom og et eget for par. Et eget �ott svømmebasseng i �otte

lyse lokaler er knyttet til spaavdelingen hvor du kan slappe av etter
behandling. Her kan du også benytte deres boblebad og steambadstue 
Etter min behaglige massasje time gikk jeg ut avslappet og alt av stive
vonde muskler var borte. En �n opplevelse. 
Foto: Hotel Quadrille
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Restauranten The White Rabbit som er knyttet til hotellet byr på
fantastiske smaksopplevelser. Rettene som serveres er rene kunstverket
og all mat og drikke som serveres oser det kvalitet av likeledes frokosten
som blir servert. Jeg valgte sjøbrasme med dillstuende poteter , en type

�sk som er oppdrettet i Hellas og Italia. Til dessert �kk jeg servert en
himmelsk brownie som var dekket med karamellisert pynt på en seng av
vaniljesaus. Nok en matopplevelse!

Hotellet ligger kun 10 minutters kjøretur fra Sopot og det er kun gåavstand
til Gdynia Orlowo jernbanestasjon, hyggelige molo og strand. Et opphold

på Hotel Quadrille vil gi deg minner for livet. Kanskje dette er stedet du
ønsker å arrangere et fremtidig jubileum eller bryllup.
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Museum of Emigration 
Ta turen til Museum of Emigration som åpnet sine dører i 2015. Siden
1800 tallet og frem til moderne tid har polakker utvandret fra Polen

grunnet vanskelige levevilkår. Museumet tar deg gjennom 200 år med
polsk utvandring. Her viser de deres reise til fots, ombord på skip og tog.
Ønsker du å besøke museumet kandu ta bussen, trikk eller taxi for å
komme ditt. Inngangsprisen er ca 35 kr. Barn under 7 år kommer inn
gratis. På museumet er det også kino, bokhandel, restaurant og kafe. 

https://polska1.pl/

https://quadrille.pl/
https://secureservercdn.net/50.62.194.59/817.b28.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/06/26A2F0E2-250B-4A9C-8963-6679F6F0B7CD-scaled.jpg
https://polska1.pl/
https://polska1.pl/


 
Masna Micha 
Er du opptatt av sunne råvarer, bærekraft, miljø og liker konseptet food
bowl så kan du ta turen til  Masna Micha som ligger i Gdansk Wrzeszcz.
Her er det stor fokus på mindre avfall og maten skal være velsmakende og

frisk. 
Her tilbyr de et bredt spekter av ferske råvarer, kortreist mat, varierte
oppskrifter, eksotiske varianter som serveres i resirkulerbare grønne
fargerike boller. Når bollene leveres tilbake får kundene en ka�e og
grønnsaksshot gratis. 

Ønsker du å velge selv og sette sammen din egen bowl er det bare å
være kreativ og sette sammen det du måtte ønske. Jeg �kk servert en
smakfull delikat salat med crispy kylling i Masna Micha sine lokaler. 
https://www.masnamicha.pl/ 
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Amber Museum 
Rav kalles ofte Baltikums gull og kanskje ikke uten grunn. Rav har lange
tradisjoner i Polen og Gdansk er ravhovedstaden. Rav kan kjøpes i større
suvenirbutikker, smykkebutikker og jeg anbefaler dere å ta turen til

romantiske Mariacka street i gamlebyen av Gdans. Dette er en romatisk
gate hvor det selges store mengder av rav. 
Smykker laget av rav er populært for mange å kjøpe. Ønsker du å lære
mere om denne stenen som �nnes under bakken og skylles opp på
strendene ved Østersjøen, anbefaler jeg å ta turen til Amber museum. Her

vil du få innsikt å lære om hvordan rav dannes og hvordan den har blitt
bearbeidet gjennom tidene og her kan du også se gamle og nyere �otte
smykker laget av rav. Ønsker man å kjøpe rav der, er det også mulig.
Bygningen er tidligere et fengsel fra 1500 tallet. 
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For mer inspirasjon av pomorskie området ta en titt på https://pomorskie-
prestige.eu/en
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