
 

 

 

 

Na lądzie 

Dni Morza to jedna z największych imprez plenerowych w regionie. Szczecin ponownie 

stanie się żeglarskim sercem Europy. Jednak oprócz pięknych jednostek, które będzie 

można podziwiać przy nabrzeżach, tradycyjnie wydarzeniu towarzyszyć będzie Jarmark pod 

Żaglami. Nie zabraknie zatem okazji do zakupu produktów regionalnych i pamiątek 

marynistycznych jak również spróbowania potraw i przysmaków z całego świata. 

 

Na Jarmark pod Żaglami składają się następujące elementy: 

Stoiska handlowe i gastronomiczne - w czasie Dni Morza odbywa się wielki Jarmark z 

licznymi stoiskami z rękodziełem, kuchnią i produktami regionalnymi, a także stoiskami typowo 

gastronomicznymi oraz handlowymi. Goście z Polski i zagranicy znajdą tu pamiątki marynistyczne, 

smaczne potrawy i oryginalne wyroby, rzadko spotykane w centrach handlowych. Do tego stoiska 

z odzieżą, gadżetami i zabawkami.  

 

Aleja Artystów - od lat gromadzi twórców, którzy dodają wydarzeniu przy Wałach Chrobrego 

dodatkowego klimatu. Kolejny raz zaprezentują swoje prace i talenty, tworząc wyjątkowe wyroby 

rękodzielnicze. Szczególne zaproszenie skierowane jest do tych artystów i rękodzielników, którzy 

poza zaprezentowaniem gotowych wyrobów zechcą również tworzyć swoje dzieła w czasie trwania 

Dni Morza - malarzy, rysowników, rzeźbiarzy, muzyków, twórców sztuki rękodzielniczej i innych 

artystów amatorów oraz profesjonalistów. Stoiska Alei Artystów ulokowane zostaną w alejce 

biegnącej wzdłuż ul. Wały Chrobrego na wysokości budynku Akademii Morskiej. Jest to miejsce 

szczególnie lubiane przez odwiedzających, ze względu na piękny widok. 

 

 

 

 

 



Stoiska Eco Market - strefa smaków tradycyjnych i żywności ekologicznej usytuowane będą na 

ul. Jana z Kolna, przodem do Odry. Jest to miejsce licznie odwiedzane przez uczestników Dni 

Morza. Aleja jednolitych, drewnianych domków i ofertą żywności naturalnej, tradycyjnej, 

regionalnej, produktów pszczelarskich, pieczywa, wędlin, serów, słodyczy, przetworów, przypraw, 

soków z pewnością przyciągnie nie tylko miłośników zdrowej żywności. 

Tawerny piwne - w tym roku na terenie imprezy znajdzie się łącznie 7 tawern po obu stronach 

Odry. 

Stoiska Partnerów Dni Morza – nasi partnerzy przeprowadzać będą przez 3 dni działania 

informacyjne i promocyjne na terenie imprezy. 

Strefa food trucków 

Zlot „gastronomii na kółkach” z całej Polski to doskonała okazja do zasmakowania ciekawych dań 

w niecodziennym otoczeniu pięknych żaglowców. Strefa food trucków zlokalizowana zostanie na 

Łasztowni, w pobliżu kładki prowadzącej na Wyspę Grodzką. Odwiedzający strefę będą mieli 

okazję skosztowania dań inspirowanych smakami i kulturami różnych regionów, krajów i 

kontynentów. 

Wesołe miasteczka 

W tym roku powstaną dwa wesołe miasteczka z Czech i Niemiec. Zlokalizowane zostaną po obu 

stronach Odry: jedno w okolicy Trasy Zamkowej, drugie na Łasztowni. Wśród atrakcji znajdą się 

m.in.  karuzele oraz rollercostery. 

 

Organizacja ruchu i komunikacja miejska 

Zmiany w organizacji ruchu rozpoczną się 7 czerwca (czwartek) i potrwają do 11 czerwca 

(poniedziałek) i podzielone zostaną na dwa etapy. Komunikacja miejska będzie kursowała 

częściowo zmienionymi trasami, a po wieczornych wydarzeniach przygotowane zostaną 

dodatkowe autobusy z ulicy Wyszyńskiego i placu Rodła. Szczegółowe informacje przedstawione 

zostaną w najbliższym czasie w odrębnym komunikacie. 


