Opis lokalizacji

Foto Wally Pruß

Lokalizacja i dostpno
Pooony w Zatoce Greifswaldzkiej w poowie drogi na wyspy: Uznam i Rugia
13° 22 '47 " wschodnia dugo geograficzna - 54° 05 '46" pónocna szeroko
geograficzna (ratusz) Wysoko nad poziomem morza: 7,0 m (targ rybny)
Najwyszy punkt: 33,6 m powyej poziomu morza (na wschód od
Diedrichshagen) Najniszy punkt: 2,4 m pod poziomem morza (przepompownia
w Ryck, na poudnie od Wackerow) Powierzchnia cakowita 5050 ha, w tym:
370 ha terenu rekreacyjnego, 477 ha obszaru lenego, 133 ha powierzchni
wodnej Na dzie 31.12.2010 r. ródo: Biuro Statystyki
Odlegoci
Greifswald - Berlin 200 km Greifswald - Rostock 95 km Greifswald Hamburg 250 km Greifswald - Malmö 2 godziny samochodem + 3,5 godziny
promem z Mukran Greifswald - Szczecin 120 km Greifswald - Rugia 30 km
Greifswald - Uznam 30 km
Sie dróg i autostrad

Miasto Greifswald poczone jest z ssiednimi regionami metropolitarnymi w

Miasto Greifswald poczone jest z ssiednimi regionami metropolitarnymi w
Berlinie, Hamburgu i Szczecinie dziki autostradzie Morza Batyckiego A 20
Lubeka-Szczecin. Wze „Greifswald” znajduje si 12 km na zachód, a wze
„Gützkow/Greifswald” 18 km na poudnie od centrum miasta. Gówna o ruchu
na pónoc na wyspy Rugia i do krajów skandynawskich i batyckich to B105 –
droga dojazdowa B 96 (przez A 20). Na wysp Uznam i do okolic Anklam
/Pasewalk przejmuje t funkcj droga B 109. Dwie federalne trasy 105 i 109
tworz równie obwodnic na poudnie i zachód od miasta. Dzielnica GreifswaldInsel Riems znajduje si okoo 10 km na pónoc od centrum miasta. Wyjazd z B
105 na wysp Riems jest oznakowany.
Dojazd pocigiem
Podróuj szybko, tanio i ekologicznie do nas do Greifswaldu i rozkoszuj si
podró od samego jej pocztku. Plan podróny Deutsche Bahn zawiera nie tylko
informacje o rozkadzie jazdy pocigów, ale informuje równie, kiedy kursuj
autobusy i jak dugo trzeba i na nastpny przystanek. Poczenia dalekobiene
pocigami ICE lub IC/EC prowadz w kierunku Berlin Hbf czy Hamburg Hbf.
Pojedyncze poczenia bezporednie z Greifswaldu prowadz przez Hamburg,
Koloni i Stuttgart. Ponadto istniej bezporednie poczenia pocigami Uznamskiej
Kolei Uzdrowiskowej (UBB) z Greifswaldu, na wschód w kierunku wyspy
Uznam do Polski (winoujcie) oraz poczenia na pónoc na pówysep Fischland
/Darß do Barth (z przesiadk w Stralsundzie). Przez bocznic GreifswaldLadebow historyczny port miejski jest poczony z sieci kolejow.
Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald znajduje si na linii
kolejowej Stralsund/Sassnitz-Pasewalk-Berlin.
Poczenia drogami wodnymi

Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald znajduje si bezporednio nad

Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald znajduje si bezporednio nad
Zatok Greifswaldzk/Morzem Batyckim. W ten sposób zapewnia korzystne
warunki naturalne dla eglugi i sportów wodnych. Bezporednio z morza mona
dotrze do portu miejskiego Greifswald-Ladebow. Tor wodny ma gboko 6,9
metra. Poczenia drogowe zostay rozbudowane w celu transportu towarów
cikich i rozcigaj si do autostrady A20. Port miejski ma równie bocznic
kolejow. Miasto Greifswald jest bezporednio poczone z niemieck i polsk sieci
ródldowych dróg wodnych przez Odr.

Foto Wally Pruß (Historyczny port) Centrum miasta z unikalnym dawnym
portem miejskim znajduje si 4 km w gbi ldu i jest atwo dostpne przez eglown
rzek Ryck z jej 4-metrowym torem wodnym. Wzdu rzeki znajduj si miejsca
cumownicze dla odzi sportowych i zakady przemysu morskiego, w tym zakad
produkcyjny HanseYachts AG. Przystanie sportowe znajduj si w
Greifswaldzie-Wieck i przy Salinenstraße w Greifswaldzie. Historyczny port
miejski znajduje si na Starym Miecie.
Poczenia lotnicze
Lotniska: Rostock-Laage do Greifswaldu 95 km Neubrandenburg do
Greifswaldu 65 km Heringsdorf do Greifswaldu 75 km Lotniska: Schmoldow
do Greifswaldu 15 km Tutow do Greifswaldu 29 km Anklam do Greifswaldu
35 km

