
 

Kolorowe przystanki Jarmarku 

Podczas tegorocznego Jarmarku św. Dominika każdy znajdzie coś dla siebie. Tematyczne uliczki i przystanki dedykowane 

są dla tych, którzy chcą czerpać z życia jak najwięcej. Pięć Przystanków i dwie Uliczki, a każde z tych miejsc inne!  

Znany z poprzedniego roku Przystanek Ołowianka – Pod Żaglami – rozbrzmiewać będzie szantami i morskimi 

opowieściami! Tam wieczory będzie można też spędzić w kinie pod chmurką czy relaksując się przy muzyce.  

Fani świeżo wypieczonego chleba lub wysokiej jakości organicznej żywności powinni zajrzeć na Przystanek Skwer 

Heweliusza – Bursztynowy Zakątek, który swoją lokalizację będzie miał w sąsiedztwie nowej siedziby Muzeum Bursztynu 

– zlokalizowanej w budynku Wielkiego Młyna.  

Kolejnym przystankiem dla smakoszy kuchni świata jest Przystanek Skwer Świętopełka! Coś przyjemnego dla ciała, ale też 

dla duszy – będzie można tu uczestniczyć w przygotowywaniu potraw na żywo i odpoczywać w strefie chilloutu w cieniu 

drzew.  

Przystanek Targ Rybny – Dziecięcy Zakątek - to pozycja obowiązkowa dla najmłodszych – przestrzeń w otoczeniu stylowej 

Karuzeli Gdańskiej jest idealny dla zabawy i spędzania czasu na wesoło, gdzie nie może zabraknąć słodkości i ulubionych 

przez dzieci przysmaków.  

W bliskim sąsiedztwie Dolnego Miasta warto zajrzeć na Przystanek Łąkowa – Łąkowa Łąka, który stanie się miejscem dla 

osób poszukujących alternatywnych form spędzenia czasu. Na zielonym skwerze, korzystając z bogatej oferty 

gastronomicznej, ze spokojem będzie można się poświęcić przeglądaniu m.in. koszy kolekcjonerów z płytami winylowymi.  

Marszałek Samorządu Województwa Pomorskiego przez cały czas trwania Jarmarku zaprasza na dedykowaną Uliczkę 

Pomorską na ul. Szerokiej, gdzie w ramach Strefy Pomorskiej znajdziemy w jednym miejscu całe bogactwo Pomorza! 

Najlepsze smaki, bogate rękodzieło, przegląd tradycyjnego rzemiosła i oferty turystycznej wszystkich regionów 

województwa pomorskiego!  

Wędrując po Jarmarku warto zajrzeć na Uliczkę Litewską, którą odnajdziemy na ul. Pańskiej. To tam klimat Wileńszczyzny 

ze swoimi specjałami i tradycją zapewnią goście z Litwy. Produkty drewniane, odzież lniana, ale również sękacze czy 

lokalnie produkowany kwas chlebowy! Co więcej, w weekend 7-8 sierpnia obchodzone będzie Święto Uliczki Litewskiej z 

mnóstwem atrakcji. 

 


