
Materiał wydany przez Trzebiatowską Organizację Turystyczną 
„Ujście Regi”. Wymieniono w nim tylko członków TOTUR-u.

Pełna informacja o bazie noclegowej i innych usługach 
turystycznych w Gminie Trzebiatów dostępna jest 
na stronach: www.trzebiatow.pl, www.mrzezyno.pl

Powyższa mapa nie pokrywa się z granicami Gminy Trzebiatów, ale przedstawia nieco szerszy i umowny Obszar Ujścia Regi.

  Zapraszamy na 
            Wyspę Mrzeżyno 
Szczegóły na stronie www.ujscieregi.pl

Drzonowo

S Z L A K I
pieszy/nordic walking  8 km – Ujście Regi 1
pieszy/nordic walking  22 km – Ujście Regi 2
pieszy/nordic walking  33 km – Ujście Regi 3
pieszy – Międzynarodowy E9
pieszy – Waganta

Pomorska Droga Św. Jakuba

rowerowy czarny – Gry� and
rowerowy czerwony – Gry� and
rowerowy – EuroVelo R-10
ścieżka rowerowa Mrzeżyno – Pogorzelica
ścieżka rowerowa Trzebiatów – Mrzeżyno

kajakowy – Rega
kajakowy – Pętla Mrzeżyńska

 

Ujście Regi

  Zapraszamy na 
            Wyspę Mrzeżyno
Szczegóły na stronie www.ujscieregi.pl

Malownicze meandry dolnej 

Regi oraz nowoczesne przystanie stwarzają znakomite warunki dla turystyki 

kajakowej. A może zimowy spływ kajakiem do morza?

Organizacja spływów:  WIKINGOWIE REGI, Trzebiatów, tel. +48 608 517 859, 501 225 685

 KAJTUR EVENT, Trzebiatów, tel. +48 606 197 652

Turystyka kajakowa  

Wyspę Mrzeżyno

Ciekawe miejscaZapraszamy wszystkich miłośników świata natury, historii i magii. Wycieczki indywidualne i grupowe, eventy, imprezy okolicznościo-we, warsztaty terapeutyczne i przyrodnicze.Park Edukacji i Rekreacji MANDRAGORA, Gąbin 3, tel. +48 502 558 114
Szlakiem Potraw Naszych Przodków – zapraszamy wszystkich kochających historię, w której samemu można uczestniczyć.ZAGRODA z XIX wieku, Gosław 66, tel. +48 608 517 859, 607 847 140

Park Rozrywki POLIGON Wybitnie Konferencyjny &Eventowy: paintball, laser-tag, o� -road, quady, przejazdy sprzętem wojsko-wym, strzelnica, ośrodek szkolenia taktycznego i saperskiego, seygway, żyroskop. Zaścianek – wystawa sprzętu rycerskiego, grodzisko, muzeum PRL,kuligi.
POLIGON, Chełm Gry� cki 14, tel. +48 606 197 652

Przygoda Paintball, eventy, gry i zabawy tematyczne dla dzieci i dorosłych. Poszukiwanie Skarbu 
Bogusława X, Szlakiem Potraw Naszych Przodków, Neptunaliady – Chrzest Morski, kajakiem na rybę do Mrzeżyna, Archery Tag (wojny łuczników), Axe Throwing 

(rzuty toporami), strzelnice – to tylko niektóre z aktywnych 
spotkań z przygoda przez cały rok.WIKINGOWIE REGI, Trzebiatów, tel. +48 608 517 859, 501 225 685Poszukiwanie Bursztynowej Komnaty, zabawy i konkursy 

integracyjno-motywacyjne, paintball, szkolenia i gry militarne, przejazdy sprzętem wojskowym, survival, bezkrwawe polowanie, strzelnica, samoobrona, CSR.KAJTUR EVENT, Trzebiatów, tel. +48 606 197 652

Ujście Regi czynne cały rok. 

Mrzeżyno

Trzebiatów

Sport i rekreacja
Wielofunkcyjna hala sportowa, squash, siłownia, sala 

� tness i Strefa Sportu na plaży to oferta Mrzeżyńskiego 

Centrum Sportu dla lubiących wypoczywać aktywnie.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA w Mrzeżynie, tel. +48 91 386 62 39

Aktywnie 
nad Bałtykiem!
Ujście Regi czynne cały rok. 

Aktywnie 
nad Bałtykiem!Aktywnie 
nad Bałtykiem!Aktywnie 

Zapraszamy do Muzeum w Pałacu Książęcym!

W pałacowej Sieni powitamy Gości wystawą „Trzebiatów Kupiecki”. W westybulu, 

na piętrze dostojną atmosferę Pałacu odczujecie Państwo w „Sali Książęcej”. Wystrój 

„Kawiarni Wędrowiec” urzeknie opowieścią o klimacie trzebiatowskich kawiarenek 

początku XX wieku. W Galerii Feininger zobaczymy wystawy czasowe. Prawdziwą ucztą 

dla oka będzie ekspozycja „Strychu Pałacowego” barwnie ukazująca czasy przedwojenne, 

osadnictwa powojennego i PRL-u Ziemi Trzebiatowskiej.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 67, tel. +48 91 387 26 14, +48 517 695 414.

Godziny otwarcia pn.–pt. 8–16, w sezonie letnim pn.–pt. 10–18, sobota 10–15.

Wystawa starych zdjęć Mrzeżyna z lat 1890–1968 umiejscowiona na zachodniej stro-

nie portu w Mrzeżynie. Kilkadziesiąt starych fotogra� i pokazujących osadę „Depp ost”. 

Galeria na wolnym powietrzu czynna od końca czerwca do początku sierpnia. 

Bezpłatne zwiedzanie całą dobę.

Kultura

Wędkarstwo Rzeka Rega to idealne 

miejsce, by złowić troć swojego życia. Także zimą. 

Dorsze w Bałtyku też czekają.

Informacja: WK PZW nr 54  

WIARUS, tel. +48 502 320 099

Usługi
Biuro Rachunkowe InPlus Kinga Ringert 

Ubezpieczenia / Księgowość / Księgowość

Kadry / Zus / Bilety Sindbad

Trzebiatów, ul. Wincentego Witosa 9, tel. +48 504 649 122

Kąpieliska w Mrzeżynie (z certy� katem BLUE FLAG) 
i Rogowie to gwarancja udanego i bezpiecznego letniego plażowania 
pod okiem najatrakcyjniejszych ratowniczek i ratowników.
Administrator plaż: Zakład Gminny MRZEŻYNO sp. z o.o., tel. +48 91 386 62 39

i Rogowie to gwarancja udanego i bezpiecznego letniego plażowania 
pod okiem najatrakcyjniejszych ratowniczek i ratowników.pod okiem najatrakcyjniejszych ratowniczek i ratowników.

Baza noclegowa  Blisko 8 tys. miejsc noclegowych. Każdy znajdzie 
coś dla siebie – zarówno miłośnicy SPA, jak i kontaktu z naturą w agroturystyce.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA, Mrzeżyno, tel. +48 91 386 61 28, 91 386 62 58

Pensjonaty KLAUDIA i IZABELA, Mrzeżyno, tel. +48 504 863 698, 661 951 305
POKOJE GOŚCINNE w Hali Widowiskowo-Sportowej, Mrzeżyno, tel. +48 91 386 62 39
OWR PIRAMIDA MEDICAL SPA, Mrzeżyno, tel. +48 91 386 61 47, +48 735 920 099
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny SUS, Mrzeżyno, tel. +48 91 386 62 94, +48 515 440 415

ZAGRODA GOSŁAW, Gosław 66, tel. +48 91 386 18 09, +48 607 847 140
Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny KRAB, Mrzeżyno, tel. +48 514 720 784
VILLA NAUTICA, Mrzeżyno, tel. +48 664 541 251Dom Wczasowy KORAL, Mrzeżyno, tel. +48 91 386 61 11, +48 32 203 08 13

OKW RUTEX, Mrzeżyno, ul.Letniskowa 11, tel. +48 607 072 222 lub +48 91 386 61 31

Bezpłatny dyżur przewodnika turystycznego (zbiórka przed ratuszem 

w Trzebiatowie). Tylko dla indywidualnych turystów, wycieczka 

Szlakiem Słonia w każdą niedzielę (01.06 –30.09) o godzinie 15.
Bezpłatny dyżur przewodnika turystycznego (zbiórka przed ratuszem 

w Trzebiatowie). Tylko dla indywidualnych turystów, wycieczka 

Zabytki Liczne i cenne zabytki Trzebiatowa 

oraz innych miejscowości, to niezapomniane 

spotkania z odległą historią dla jej miłośników. 

Przewodnictwo turystyczne:  

Antonii Krzewicki, tel. +48 507 016 062

Mirosław Wójciak, tel. +48 667 278 720  

Klub Przewodników „Baszta Kaszana”, tel. +48 695 870 377

Klub Przewodników „Nad Regą” tel. +48 606 940 494

spotkania z odległą historią dla jej miłośników. 

Przewodnictwo turystyczne:  

Mirosław Wójciak, tel. +48 667 278 720  

Klub Przewodników „Baszta Kaszana”, tel. +48 695 870 377

Klub Przewodników „Nad Regą” tel. +48 606 940 494

Trzebiatowska 
Organizacja 
Turystyczna

VILLA NAUTICA, Mrzeżyno, tel. +48 664 541 251Dom Wczasowy KORAL, Mrzeżyno, tel. +48 91 386 61 11, +48 32 203 08 13
OKW RUTEX, Mrzeżyno, ul.Letniskowa 11, tel. +48 607 072 222 lub +48 91 386 61 31

Usługi Sportowo-Rekreacyjne RENA 

Jerzy Skrodzki, tel. 602 320 200, www.mrzezyno-rejsypomorzu.pl

Przybrzeżna Żegluga Pasażerska – CZERWONY SZKWAŁ 

Rafał Hudziak, Joanna Hudziak, tel. +48 605 445 828

Przybrzeżna 
Żegluga Pasażerska  

Zagroda XIX w.

Park Edukacji
i Rekreacji
MANDRAGORA

Ryba po chłopsku, dorsz w warzywach, 
naleśniki kapitańskie, zupa rybna – przysmak rybaka, wędzone 
lub smażone � ądry i turboty oraz tanie domowe obiady i catering. 
Bezcenne wspomnienia na zimowe wieczory.
Bar NA ŻY WO – Trzebiatów, ul. Tysiąclecia 18, tel. +48 577 819 512
Bar – wędzarnia OW KRAB, Mrzeżyno, Nadmorska 16, tel. +48 514 720 784
Bar PORTOWY, Mrzeżyno, ul. Trzebiatowska 20, tel. +48 606 511 403
Pizzeria MARINERO, Mrzeżyno, ul. Portowa 16
Smażalnia MĄŻ ŁOWI ŻONA SMAŻY, Mrzeżyno, ul. Portowa 18, tel. +48 661 951 305
Smażalnia NAD REGĄ, Mrzeżyno, ul. Portowa 24, tel. +48 696 195 807

Gastronomia

Ciekawe miejsca

KAJTUR EVENT, Trzebiatów, tel. +48 606 197 652

Jazda konna
W stadninach i stajniach pokochacie konie 

i nauczycie się na nich jeździć. 

Konie także leczą – zapraszamy na hipoterapię.

Stajnia PESTKA w Mrzeżynie, tel. +48 693 131 055
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Rynek Staromiejski
Stare Miasto w Trzebiatowie zachowało prawie nienaruszony 
średniowieczny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem 
o wymiarach 96 x 105 m i szachownicowym układem ulic. 
Bardzo czytelny jest dawny podział katastralny oparty na tzw. 
pręcie lubeckim, gdzie szerokość frontu budynku wynosi 9 m, 
czyli 2 pręty. Specyfi czny klimat Trzebiatowa tworzą kamie-
niczki mieszczańskie (najstarsze z przełomu XVII/XVIII wieku), 
zadziwiające różnorodnością detali architektonicznych i go-
tyckich reliktów. Trzebiatów jest jednym z nielicznych miast 
na Pomorzu Zachodnim, które w obrębie murów obronnych 
zachowało ponad 50% historycznej zabudowy.

Ratusz
Budowę ratusza rozpoczęto około 1400 roku. Najstarsze za-
chowane do dzisiaj jego elementy (piwnice, gotyckie arkady) 
pochodzą z XV wieku. Barokową formę budynkowi nadał 
w roku 1701 holenderski architekt Viktor de Port, odbudowując 
go po pożarze. Od strony wschodniej wznosi się, zwieńczona 
barokowym hełmem, wieża z XIX-wiecznym zegarem, z której 
rozbrzmiewa hejnał miejski. Inną ciekawostką jest niewielki 
wewnętrzny dziedziniec, widoczny dopiero po wejściu do 
budynku. Wewnątrz ratusza na uwagę zasługują drewniane 
boazerie pochodzące z lat 1931–1932 oraz wykonane w latach 
40. XX wieku wyposażenie gabinetu burmistrza. 

Kościół Mariacki
Kościół pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny po-
wstawał w latach 1303–1370. Jest jednym z najwyższych (90 m) 
kościołów na Pomorzu Zachodnim. Jego neogotycki wystrój 
pochodzi z poł. XIX wieku. Zachowały się w świątyni także 
i starsze zabytki, jak np. gotyckie, renesansowe i barokowe ka-
mienne płyty nagrobne, epitafi a, czy stalle. Kościół słynie także 
ze swoich dzwonów – największy „Maria”, pochodzi z roku 1515,
a inny, odlany w 1399 roku, należy do najstarszych dzwonów 
w Polsce. Cennymi zabytkami są także: organy, witraże oraz 
obraz ołtarza głównego z wizerunkiem Najświętszej Maryi 
Panny z Dzieciątkiem. 

Pałac
Historia Pałacu nad Młynówką sięga XIII wieku, kiedy to ist-
niejącą tu osadę targową otrzymała księżna Anastazja, córka 
Mieszka Starego, zakładając w budynkach swojej siedziby klasz-
tor norbertanek. W 1619 roku przebudowano dawny klasztor 
na pałac. Pod koniec XVII wieku architekt Viktor de Port uczy-
nił z niego barokową rezydencję dla Fryderyka Wilhelma I. 
Od 1750 roku w ogrodach pałacowych bawi się Zofi a Dorota, 
późniejsza caryca rosyjska Maria Fiodorowna. Od 1785 roku 
w pałacu rezyduje książę Ludwik Wirtemberski z żoną Marią 
Anną z Czartoryskich. W tym czasie pałac przeżywa okres 
największej świetności.

Most nad Regą
W 1882 roku doprowadzono do Trzebiatowa linię kolejową. 
Konieczne stało się więc połączenie dworca z centrum miasta. 
Głównym elementem nowego traktu stał się most na Redze. 
Zbudowano go w 1905 roku z wykorzystaniem nowatorskiej 
wówczas konstrukcji żelbetonowej. Liczący prawie 54 m długo-
ści most wyróżnia się bogatą dekoracją rzeźbiarską, o cechach 
secesyjnych, maskującą fakt, że elementy nośne budowli wyko-
nano właśnie z żelbetu. Od strony wjazdów na most i w części 
centralnej osadzono kamienne wyobrażenia stworów (smoków) 
morskich, nieco podobnych do delfi nów, mające wskazywać 
na związek budowli z morzem i wodą. 

Mury obronne
Potężne, na kamiennych fundamentach, ceglane mury obronne 
miasta o długości ok. 2,5 km oraz bramy miejskie, baszty pro-
chowe i fosy zbudowano w latach 1300–1370. W XV wieku, 
kiedy Trzebiatów prowadził z sąsiednimi Gryfi cami zacięty 
i długotrwały spór m.in. o wolną żeglugę na Redze, mury 
podwyższono i wzmocniono. Do dziś z dawnych miejskich 
fortyfi kacji zachowała się większość murów z czatowniami 
(o długości ok. 1600 i wysokości od 1 do 6 m), baszta prochowa 
oraz pozostałość fosy od zachodniej strony miasta. Nie zacho-
wała się natomiast ani jedna z czterech bram miejskich.

Baszta Kaszana
Baszta Kaszana (Prochowa) została wzniesiona w XIV wieku 
z cegły. Pełniła funkcję baszty obronnej z prochownią. Założona 
na planie koła o zewnętrznej średnicy 5,6 m, wysoka na 14 m, 
przykryta namiotowym dachem, odegrała istotną rolę w śre-
dniowiecznym handlowym konfl ikcie Trzebiatowa z Gryfi cami. 
Jak głosi legenda, miska gorącej kaszy, którą zajadał się jeden 
z obrońców pełniących nocną straż, spadła na głowy skra-
dających się gryfi ckich wojów. Krzyki oparzonych wrogów 
zaalarmowały trzebiatowian, którzy, w obliczu grożącej im 
utraty dobytku i życia, wspólnie odparli  atak. W ten sposób 
kasza ocaliła miasto.

Kaplica św. Ducha
Gotycki budynek z przełomu XIV/XV wieku, jednonawowy, 
czteroprzęsłowy, z przyporami, pojawia się po raz pierwszy 
w dokumencie z 1309 roku jako kaplica szpitalna. 13 grudnia 1534 
roku zgromadzony w niej sejm stanów pomorskich uchwalił 
wprowadzenie w Księstwie Pomorskim protestantyzmu. Ozna-
czało to konfi skatę dóbr kościelnych i klasztornych na rzecz 
książąt pomorskich i faktyczną likwidację katolickiej organizacji 
kościelnej na Pomorzu. Dalsze dzieje kaplicy nie były już tak 
spektakularne – w XVIII wieku magazynowano w niej sól, od 
1902 roku była aulą szkoły żeńskiej, a obecnie jest cerkwią 
i służy wiernym parafi i prawosławnej.

Sgra� ito – Słoń Rembrandta
Datowany na 1639 rok wizerunek słonia podnoszącego trąbą 
miecz oraz stojącego obok tresera to jeden z najciekawszych 
zabytków Trzebiatowa. W 1639 roku gród nad Regą odwie-
dziła znana w całej ówczesnej Europie słonica Hansken, która 
zadziwiała wszystkich swoimi cyrkowymi sztuczkami, m.in. 
pozorowaną walką na rapiery ze swoim treserem. W Trzebia-
towie pojawienie się Hansken upamiętnił anonimowy artysta na 
ścianie kamienicy, zaś wielki Rembrandt van Rijn uwiecznił ją 
w 1638 roku na swojej rycinie „Adam i Ewa”. Słoń Rembrandta 
stał się głównym elementem logo turystycznego Trzebiatowa.
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Trzebiatów jest miastem o pasjonującej historii związanej z dziejami Pomorza 
Zachodniego i Polski. O dawnych dziejach tego miasta świadczą znakomicie 
zachowane i odrestaurowane liczne zabytki, których większość była niemym 
świadkiem wydarzeń z 1639 roku, kiedy to do Trzebiatowa zawitała „gwiazda” 
ówczesnej Europy, słonica Hansken ze swym treserem. Stąd pomysł nazwania 
miejskiego szlaku turystycznego „Szlakiem Słonia”.


