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Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. zaprasza: 
 

Mierzeja Wiślana 
13.06.2023, cena 350 zł
 

 

Godzina 8.00 -  zbiórka na stanowisku 10 dworca PKS w Gdańsku.  
Trasa wycieczki: Gdańsk - Nowy Dwór Gdański - Rybina - Stegna - Kąty Rybackie - Przekop Mierzei - Krynica Morska - Jantar 
- Mikoszewo - Świbno - Gdańsk. 
Zakończenie wycieczki w Gdańsku ok. 19.00.  
 
Cena 350 zł obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie, przewodnictwo, obiad na trasie i ubezpieczenie NNW (suma 
ubezpieczenia 25 000 zł) 
 
Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

OPIS WYCIECZKI 
MIERZEJA WIŚLANA to piaszczysty wał na południowo-wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej, oddzielający Zalew 
Wiślany i Żuławy Wiślane od otwartych wód zatoki.  Mierzeja  powstała w wyniku działania fal morskich i wiatru. 
Całkowita długość Mierzei wynosi około 96 km, a szerokość waha się od 1-2 kilometrów. Około 30 km przypada 
na odcinek Żuław Wiślanych, 56 km na odcinek oddzielający Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej (w tym 30 km po 
strony polskiej) do Cieśniny Piławskiej i 10 km od Cieśniny Piławskiej na północ w stronę miasta Primorsk (obwód 
kaliningradzki). Najwyższe wydmy Mierzei mierzą prawie 50 metrów (Wielbłądzi Grzbiet niedaleko Krynicy 
Morskiej). 
 
KANAŁ PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ - łączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jego celem jest skrócenie szlaku 
wodnego z Elbląga i portów Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem Cieśniny Piławskiej. Długość kanału 
wynosi 1536 metrów, jego elementem jest śluza długości 200 metrów, szerokości 25 metrów i głębokości 6,5 
metra. Dzięki niej wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nie  mieszają się, a różnica poziomu wód w obu 
zbiornikach nie stanowi  zagrożenia dla jednostek pływających. Otwarcie Kanału nastąpiło 17 września 2022 roku.  

 
MIEJSCOWOŚCI 

Nowy Dwór Gdański - stolica Żuław i powiatu w którego obrębie mieści się większa część Mierzei Wiślanej. 
Rybina - dwa mosty zwodzone i obrotowy most kolejowy z XIX wieku. 
Chłodniewo - zlokalizowano tam przepompownię, która odwadnia polder żuławski o powierzchni prawie 22 tys. 
hektarów. 
Stegna - wieś na granicy Żuław i Mierzei, z portem rybackim i popularnym kąpieliskiem morskim. 
Kąty Rybackie - dawna osada rybacka położona nad Zalewem Wiślanym, obecnie kameralne kąpielisko. 
Krynica Morska - miasto położone na Mierzei Wiślanej, między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Posiada 
port morski i cztery przystanie, jest  popularnym miejscem wczasowo -rekreacyjnym. Obszar lądowy Krynicy 
Morskiej znajduje się w całości w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”, stanowi teren specjalnej ochrony 
ptaków. 
Mikoszewo - wieś na Mierzei, położona na prawym brzegu Wisły, w pobliżu jej  ujścia  do Bałtyku. 
Świbno - dawna osada rybacko-letniskowa, obecnie należy do Gdańska, położona na lewym brzegu przekopu 
Wisły, w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Przekop otwarto w 1895 roku, ma 7 km długości, szerokość od 250 do 
400 m, otoczony jest wałami o wysokości 10 metrów. Przekop zagwarantował Żuławom nieznane wcześniej 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.   
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