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Autor: Bernard Chrzanowski
Tytuł: Na kaszubskim brzegu : zwięzły
przewodnik z sześciu krajobrazami i mapą
Wydawca: Oskar
Rok wydania: 2013 [1910, 1920]

Wydany w 2013 roku dokument jest reprintem wydawnictw z lat 1910 i 1920 r. Autorem
jest adwokat i działacz społeczno-polityczny Bernard Chrzanowski. Publikacja we wstępie
zawiera opracowany przez Tomasza Rembalskiego biogram twórcy przewodnika. Znaleźć
tu można także oryginalne wypowiedzi autora: „Do pierwszego wydania” i „Do drugiego
wydania”. Omówienie walorów turystycznych Kaszub podzielono na 2 główne części:
„Wiadomości ogólne” i „Przewodnik”. Pierwsza część stanowi próbę charakterystyki
kaszubskiej przestrzeni i zamieszkującej nią ludności. Rozdział składa się
z następujących sekcji: „Ziemia i morze”, „Dzieje”, „Lud i jego język”, „Stosunki
społeczne i polityczne”. Część druga to poprzedzony „Uwagami wstępnymi” przewodnik,
zawierający opisy szlaków i atrakcji turystycznych miejscowości kaszubskich. Książka
została dodatkowo zaopatrzona w minisłownik określeń kaszubskich. Znaleźć można tu
także fragmenty kaszubskiej literatury i fotografie.

Autor: Mieczysław Orłowicz
Tytuł: Ilustrowany przewodnik po województwie
pomorskim
Wydawca: Książnica Polska
Rok wydania: 1924

Blisko stuletni przewodnik M. Orłowicza stanowi owoc pracy nad szeroką charakterystyką
Pomorza w okresie międzywojennym. Wydana we Lwowie i Warszawie książka zawiera
575 stron. Bogata prezentacja szlaków turystycznych poprzedzona została wstępem,
w którym autor zwrócił uwagę na województwo pomorskie jako najbardziej atrakcyjną
przestrzeń ruchu turystycznego w Polsce. Uwzględniony został tu porządek
charakterystyki oraz sposób gromadzenia materiału. Publikacja składa się z dwóch
głównych rozdziałów: „Części Ogólnej” i „Części Szczegółowej”. Pierwsza stanowi próbę
opisu Pomorza w aspekcie geograficzno-historycznym, obejmuje siedem podrozdziałów:
„Ziemia”, „Ludność”, „Dzieje”, „Stosunki kościelne. Klasztory. Szkolnictwo”, „Literatura
turystyczna i krajoznawcza”, „Wskazówki praktyczne i plan podróży”. Drugi rozdział to
prezentacja poszczególnych miejscowości pomorskich. Przybliżono tu ich ówczesną
infrastrukturę. W każdym z artykułów wymienione i opisane zostały lokalne atrakcje
turystyczne. Rozdział ten dzieli się na 2 podrozdziały. Pierwszy z nich rejestruje obszar
„Prawego Brzegu Wisły”, a drugi „Lewego Brzegu Wisły”. Końcowa część publikacji
obejmuje „Uzupełnienia i sprostowania” oraz 2 indeksy hasłowe: polski i niemiecki.
Przewodnik zaopatrzono w ilustracje.

Autor: Franciszek Mamuszka
Tytuł: Pomorze Gdańskie : panorama
turystyczna
Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
Rok wydania: 1983

Publikacja we wstępie zawiera zarys opisu walorów turystycznych regionu
pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdańsk. Autor zwrócił uwagę
na dziedzictwo kulturowe Trójmiasta, Kaszub, Kociewia, w tym etnografię i folklor.
Przybliżone zostały miejsca pamięci narodowej na przykładzie przestrzeni
martyrologii z czasu II wojny światowej. Omówienie Pomorza Gdańskiego zaczyna się
od rozdziału pod tym samym tytułem, stanowiącego zarys historyczno-geograficzny.
W jego pierwszej części odnaleźć można informacje o panowaniu książąt
pomorskich, wydarzenia historyczne, a także etniczny charakter autochtonów.
Rozdział obejmuje lata od X do XX wieku. Dalsza część opisu to charakterystyka
geograficzna regionu. Drugi rozdział przewodnika, zatytułowany „Na szlakach
krajoznawczych Pomorza Gdańskiego”, stanowi bogate uwzględnienie pomorskich
atrakcji turystycznych, uporządkowanych w kolejności alfabetycznej. Obok opisów
obiektów są tu opisy niektórych miejscowości. Do zestawienia wpisano biografię
znaczącej dla Kaszub postaci – Antoniego Abrahama. W końcowej części publikacji
autor przedstawił wykorzystaną przez siebie literaturę. Sporządził indeks muzeów
Pomorza Gdańskiego, rezerwatów przyrody oraz skorowidz nazw geograficznych.
Książka zawiera przykładowe fotografie.

Autor: Marek Sperski
Tytuł: Szlaki wodne Pomorza Gdańskiego
Wydawca: Centralny Ośrodek Informacji
Turystycznej. Oddział w Gdańsku
Rok wydania: 1989

Trzydziestostronicowa broszura dotyczy perspektyw turystyki wodnej na Pomorzu
Gdańskim. Publikacja składa się z 3 części. Pierwsza promuje trasy publicznego
transportu wodnego, druga omawia możliwości uprawiania żeglarstwa, trzecia obejmuje
zestawienie szlaków kajakowych. Omówienie turystycznego potencjału akwenów
śródlądowych poprzedzone zostało „Wstępem”, w którym autor scharakteryzował
Pomorze Gdańskie w aspekcie geograficznym, uwzględniając w sposób szczególny rzeki,
jeziora oraz sztuczne zbiorniki wodne. W rozdziale tym wspomniano także o pomorskich
zabytkach kultury materialnej. Część zatytułowana „Szlaki żeglugi pasażerskiej” tworzy
świadectwo obsługiwanej w latach 80. ubiegłego wieku komunikacji drogą wodną,
obsługiwanej przez przedsiębiorstwo Żegluga Gdańska. Przybliżono tu
7 linii transportu: Gdańsk–Westerplatte, Gdańsk–Sopot–Gdynia, Gdańsk–Hel, Sopot–
Hel, Gdynia–Hel, Gdynia–Jastarnia, Port Gdynia (rejsy wewnątrz portu). Drugi rozdział,
pt. „Szlaki żeglarskie i motorowodne”, charakteryzuje pomorskie szlaki żeglowne.
Wymienione tu zostały między innymi Dolna Wisła, Nogat, Szkarpawa, Martwa Wisła,
Motława. Trzeci, ostatni, rozdział nosi tytuł „Szlaki kajakowe”. W części tej znaleźć można
opisy wykorzystywanych w kajakarstwie akwenów śródlądowych. Wewnątrz broszurki
umieszczono 3 mapy szlaków turystyki wodnej.

Autor: Włodzimierz Bykowski
Tytuł: Na szlakach Borów Tucholskich :
nowoczesny przewodnik rowerowy
Wydawca: Apeiron
Rok wydania: 2000

Opracowany przez W. Bykowskiego przewodnik jest zbiorem opisów szlaków
turystycznych pieszych i rowerowych, zlokalizowanych na terenie Borów Tucholskich.
Poprzedzona wstępem publikacja obejmuje 3 główne części. Dwie pierwsze dotyczą
turystyki pieszej, trzecia zaś turystyki rowerowej. Pierwszy rozdział tworzy zestawienie
tras południowej części krainy geograficznej, drugi charakteryzuje północne Bory
Tucholskie. Rozdział ostatni przedstawia trasy rowerowe. We wstępie zawarto informacje
na temat położenia Borów, związku ich ukształtowania i ekosystemu z działalnością
człowieka oraz charakterystyki przyrody. Wymienione zostały tu parki krajobrazowe.
„Wstęp” dodatkowo zawiera instrukcję korzystania z książki i krótkie porady dla
zwiedzających. Autor uwzględnił 39 szlaków pieszych i 3 rowerowe. Do opisywanych tras
dołączono mapki i fotografie, a także informacje encyklopedyczne na temat
miejscowości i herby. W części dotyczącej turystyki rowerowej znaleźć można propozycje
planowania wycieczek. Przewodnik zawiera indeks opisywanych miejsc.

Autor: [J. Ellwart (treść)]
Tytuł: Kociewie : Informator Turystyczny
Wydawca: Region
Rok wydania: 2002

Niewielkich gabarytów publikacja promuje szlaki turystyczne ziemi kociewskiej. 38 stron
tworzy pomoc dla turysty zainteresowanego odwiedzeniem południowej części Pomorza.
Wyszczególnione zostały tu walory geograficzne z uwzględnieniem parków
krajobrazowych. Zwrócono uwagę na osobliwości dendrologiczne Kociewia.
Przedstawiona została „archeo-turystyka” w postaci wykazu kurhanów i grodzisk. Nie
zabrakło również zestawienia zabytków kultury materialnej, w tym architektury sakralnej
w poszczególnych miejscowościach Kociewia, a także budownictwa ludowego. Poza
pieszym zwiedzaniem, przewodnik dodatkowo przedstawia możliwości uprawiania
„turystyki aktywnej”, w tym turystyki wodnej. Książka zawiera czarno-białe fotografie i
mapki. Uwzględniono główne muzea i galerie ziemi kociewskiej. Przewodnik uzupełniono
o informacje dotyczące komunikacji publicznej i infrastruktury. Znaleźć tu można wykaz
punktów informacji turystycznej, noclegów, punktów gastronomicznych z podaniem
numerów telefonicznych.

Autor: [Piotr Skurzyński (tekst)]
[Edyta Tomczyk (tekst)]
Tytuł: Pomorze : przewodnik samochodowy
Wydawca: Pascal
Rok wydania: 2005

Dziesięcioczęściowy przewodnik dla turystów zmotoryzowanych, obejmujący cały obszar
Pomorza. Szlaki turystyczne uwzględnione zostały kolejno od wysp Wolin, Uznam
i Karsibór do Dolnego Powiśla. Każdy z 10 rozdziałów zawiera następujące treści:
wymienione główne osobliwości turystyczne regionu, wydrukowana mapka, zarysowana
trasa z przybliżonym czasem zwiedzania, wyszczególnienie atrakcji turystycznych,
z których każdej przypisano długość czasu na zapoznanie się miejscem, „Informacje
praktyczne” z podaniem adresów i telefonów, dotyczące między innymi informacji
turystycznej, gastronomii, hotelarstwa, informacji o zorganizowanych imprezach.
Pierwszy rozdział „Pomorza” charakteryzuje wyspy Pomorza Zachodniego. Drugi dotyczy
Szczecina i okolic. Część trzecia obejmuje tereny skupione wokół Kołobrzegu. Kolejny
rozdział stanowi promocję Pojezierza Drawskiego. Piąty zakres wymienia walory
turystyczne Koszalina i okolic. W pięciu kolejnych rozdziałach turysta przechodzi do
szlaków województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Szósta przestrzeń
turystyczna przedstawia miejscowości ziemi słupskiej, siódma Łebę i jej okolice. Ósmy
rozdział promuje Kaszuby i Bory Tucholskie. Dziewiąty stanowi charakterystykę walorów
ziemi gdańskiej. Dziesiąta część publikacji opisuje szlak Dolnego Powiśla. W końcowej
części przewodnika zamieszczono kolorowe fotografie wybranych obiektów.

Autor: Małgorzata Jackiewicz-Garniec [i in.]
Tytuł: Zamki państwa krzyżackiego w dawnych
Prusach : Powiśle, Warmia, Mazury
Wydawca: Studio „Arta”
Rok wydania: 2006

Publikacja, licząca 466 stron, zawiera bogaty wykaz zamków wzniesionych przez zakon
krzyżacki. Jak zaznaczyli we wstępie autorzy, przewodnik jest kontynuacją serii
rozpoczętej książką pt. „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich”. Omówienie
poszczególnych zamków zostało poprzedzone wprowadzeniem 3 artykułów wstępnych.
Pierwszy przedstawia zarys historii państwa krzyżackiego, a 2 kolejne dotyczą
architektury upowszechnionej przez Zakon. Po lekturze „Wprowadzenia” czytelnik może
przejść do prezentacji poszczególnych zabytków warownych. Opracowano informacje na
temat 46 zamków i uporządkowano je według miejscowości kolejności alfabetycznej.
Nazwy geograficzne uwzględnione zostały w języku polskim i niemieckim. Hasła
zawierają opisy i dzieje budowli obronnych. Dodatkowo teksty ubogacają
fotografie, stare panoramy, fragmenty przekrojów, fragmenty planów miast.
Uwzględnione zostały także zdjęcia starych malowideł. Końcowa część przewodnika
zawiera mapę administracyjną z zaznaczonymi zamkami oraz „wykaz źródeł ilustracji”.

Autor: Włodzimierz Bykowski
Tytuł: Bory Tucholskie kajakiem : Brda, Wda,
Zbrzyca : przewodnik turystyczny i informacje
praktyczne o rzekach i okolicach
Wydawca: Apeiron
Rok wydania: 2007

Przewodnik turystyczny autorstwa W. Bykowskiego obrazuje akweny śródlądowe
mezoregionu jako atrakcje ruchu turystycznego Pomorza. Publikacja stanowi
szczegółowe omówienie w kontekście potencjału turystycznego (kajakarstwa) dwóch rzek
przepływających przez Bory Tucholskie: Brdy i Wdy. Jako wprowadzenie do omówienia
szlaków turystyki wodnej autor opisał w zarysie geografię Borów Tucholskich
i przyległego do nich obszaru. Wymienił między innymi parki krajobrazowe. W dalszej
części wstępu zamieszczono wskazówki do korzystania z przewodnika. Główna część
książki charakteryzuje trasy zwiedzania regionu. W opisie spływów kajakowych
wymienionych rzek uwagę poświęcono także łączącym się z nimi dopływom i jeziorom.
Uwzględnione zostały miejsca rozpoczynające i kończące spływy. Przewodnik
wzbogacony został o informacje na temat baz noclegowych, a także informacje
turystyczne. Książka zawiera mapki i fotografie. Na końcu wydania umieszczono
3 indeksy: „Indeks miejscowości”, „Indeks pieszych szlaków turystycznych”, „Indeks
rzek”.

Autor: Daria Walkiewicz (red.)
Maciej Drzewicki (red.)
Dorota Karaś [i in.] (aut. tekstów)
Tytuł: 50 cudów Pomorza
Wydawca: Agora
Rok wydania: cop. 2010

Książka składa się z 5 rozdziałów klasyfikujących walory turystyczne pod względem
tematycznym. Pierwsze zestawienie nosi tytuł „Miejsca magiczne”. Rozdział ten obejmuje
interesujące elementy przestrzeni Trójmiasta. Wymienia się tu Traktat Królewski
w Gdańsku i ulicę Mariacką w tym mieście. Zwrócono uwagę na carrilony jako wizytówkę
stolicy Pomorza. W dalszych sekcjach rozdziału znaleźć można przestrzeń Sopotu na
przykładzie ulic Bohaterów Monte Cassino i Obrońców Wybrzeża, a także
charakterystycznego dla kurortu sopockiego mola. Jako „magiczne miejsce” została
uwzględniona Opera Leśna w Sopocie. Atrakcjami turystycznymi Gdyni w części pierwszej
jest ulica Świętojańska i Skwer Kościuszki. Drugi rozdział ma charakter historyczny.
Dotyczy głównie placówek i obiektów muzealnych związanych z zarówno historią Polski,
jak i historią regionu, w tym etnografią. Trzeci temat skupia „Atrakcje przyrodniczoturystyczne”. Zestawiono w nim pomorskie osobliwości geologiczne, a także obiekty takie
jak rozewska latarnia morska, kościerska parowozownia, wąskotorówka na Żuławach.
Poświęcono tu również uwagę przyrodzie Borów Tucholskich i Mierzei Helskiej. Ponadto
znaleźć można informacje na temat helskiego fokarium. Rozdział czwarty stanowi
zestawienie wybranych obiektów sakralnych. Ostatnia część przewodnika obejmuje
pomorskie „Zamki, twierdze, pałace”. Książka wzbogacona została w kolorowe fotografie.

Autor: Jerzy Drzemczewski
Michał Bieliński
Tytuł: Zwiedzamy Kociewie, Żuławy i Powiśle
samochodem
Wydawca: Pomorska Oficyna WydawniczoReklamowa „Porta Mare”
Rok wydania: [2010]

Wydanie skupia trasy pomorskich regionów, tworząc przewodnik dla turystów
zmotoryzowanych. Autorzy zestawili w postaci rozdziałów 9 propozycji wycieczek
samochodowych. Pierwsza część stanowi omówienie walorów na odcinkach „Gdańsk–
Pelplin–Gniew–Tczew–Gdańsk”. Drugi rozdział promuje walory turystyczne Starogardu
Gdańskiego i okolic, takich jak Zamek Kiszewski, Skarszewy, Pogódki, Ocypel,
Lubichowo, Borzechowo, Wirty. Kolejne omówienie to projekt dwudniowej podróży przez
południową część Kociewia i wschód Borów Tucholskich. W czwartym rozdziale
wyznaczono szlak dla zwiedzających krajobraz Żuław. Piąty dotyczy Malborka i okolic.
Szósta część przewodnika, zatytułowana „Szlak Bursztynowy”, tworzy opis szlaku wzdłuż
Mierzei Wiślanej i jej pogranicza, a także Wyspy Sobieszewskiej i Nowego Dworu
Gdańskiego. Rozdział siódmy charakteryzuje potencjał turystyczny „Wysoczyzny
Elbląskiej”. Autorzy nadali mu tytuł „Szlak Kopernikowski”. Zagadnienie ósme stanowi
opis rejonu Dolnej Wisły, a dziewiąty Kanału Elbląsko-Ostródzkiego. Omówienia
poszczególnych walorów wzbogacone zostały fotografiami i mapkami. Jako uzupełnienie
przewodnika wydrukowano „Informacje użytkowe”, tj. zestawienie punktów informacji
turystycznej oraz dane placówek muzealnych.

Autor: Karolina Manikowska
Tomasz Wąsik
Tytuł: Żuławy rowerem
Wydawca: Region
Rok wydania: 2015

To informator podpowiadający alternatywę dla turystów przemieszczających się
pojazdami mechanicznymi. Autorzy promują rower jako środek lokomocji odpowiedni
w przemierzaniu szlaków turystycznych. Prezentację Żuław poprzedzono wprowadzeniem
pojęć architektonicznych, dającym ułatwienie w poznawaniu kultury materialnej tego
regionu. Pojawiają się określenia takie jak: cippus, facjata, laubzekin, miecz,
sakramentarium przyścienne, głowice toskańskie, jońskie, kompozytowe. Publikacja
obejmuje 2 główne części. Pierwsza stanowi charakterystykę regionu żuławskiego pod
względem geograficznym, historycznym, gospodarczym i kulturalnym. Druga zawiera
wykaz 12 tras rowerowych. Sekcje zawierają opisy szlaków z uwzględnieniem długości
trasy i jakości dróg. Umieszczone zostały w nich omówienia spotykanych na odcinku
atrakcji turystycznych. Przewodnik zaopatrzono w liczne fotografie i mapki. Na końcu
książki autorzy umieścili wykaz mszy świętych w żuławskich kościołach.

Autor: Katarzyna Banucha (red.)
Bartosz Filip (red.)
Tytuł: Czytanie Pomorza : literacki przewodnik
po regionie. #1
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury
Rok wydania: 2016

W literackim przewodniku znaleźć można podania, legendy, fragmenty powieści, a także
utwory poetyckie związane z Pomorzem. Uwzględniona twórczość obejmuje przestrzeń
Pomorza Środkowego, Trójmiasta i Żuław. Zbiór składa się z 4 rozdziałów, spośród których
każdy poprzedzony jest wypowiedzią lokalnego pisarza. Do części pierwszej wprowadza
czytelnika Daniel Odija, prezentując literaturę na temat Pomorza Środkowego z naciskiem
na Słupsk, swoje rodzinne miasto. W rozdziale tym znalazły się między innymi „Legenda
o zatopionym zamku”, „Podanie o Krzysztofie, strażniku Bramy Młyńskiej”, fragment
powieści D. Odii „Tartak”. Drugi rozdział, na temat Trójmiasta, otwiera sopocianka
Magdalena Grzebałkowska. Wśród zestawionych tekstów pojawiają wspomnienia Moniki
Żeromskiej i Joanny Schopenhauer. Znaleźć tu można fragment
P. Huelle „Śpiewaj ogrody”. Literackie Trójmiasto ubogaca fragment wiersza
M. Białoszewskiego „Poniemiecka ballada sopocka”. W trzecim rozdziale Andrzej
Kasperek wprowadza odbiorcę w literacki świat Żuław. Zwrócono tu uwagę na związek
rodziny Miłoszów z tym regionem. Rozdział zaczyna się od przedstawienia zmarłej w
Drewnicy Weroniki Miłoszowej, matki pisarza-noblisty. Uzupełnieniem wspomnienia jest
cytat Cz. Miłosza „Grób matki”. Czwarta sekcja skupia motywy samego Gdańska, a we
wstępie wypowiada się Krystyna Chwin. Każdy z rozdziałów odsyła czytelnika do szerszej
lektury, prezentując ją w końcowej części.

Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Zamki Powiśla i Żuław
Wydawca: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart
Rok wydania: 2017

Publikacja P. Skurzyńskiego to opracowanie przeglądu zamków zlokalizowanych w dwóch
pomorskich regionach. Poprzedzony wstępem przewodnik tworzy zestawienie opisów
budowli obronnych w 13 miejscowościach, wymienionych w kolejności alfabetycznej:
Bystrzec (Biały Dwór), Dzierzgoń, Elbląg, Gdańsk, Grabiny Zameczek, Kwidzyn, Malbork,
Morąg, Pasłęk, Prabuty, Przezmark, Sztum, Szymbark. Dla każdego z uwzględnionych
zamków poświęcono oddzielny rozdział. We wstępie autor przybliżył w zarysie zasięg
terytorialny Żuław i Powiśla oraz dzieje związanych z regionem ludności pruskiej i zakonu
krzyżackiego. Punktem kulminacyjnym części wprowadzającej jest zwrócenie uwagi na
krzyżacki model warowni, po którym czytelnik może przejść do kolejno omówionych
zabytków. W zestawieniu opisów poza istniejącymi budowlami mieszkalno-obronnymi
znaleźć można nieistniejące już zamki. Przykładem jest wspomniany przez autora
wyburzony przez mieszczan zamek krzyżacki w Gdańsku, a także przetrwałe fundamenty
zamkowe w Dzierzgoniu. Rozdziały składają się z charakterystyki architektonicznej, rysu
historycznego, lokalizacji oraz wskazówek dla zwiedzających. Książka zawiera fotografie
i mapki.

Autor: Jarosław Ellwart.
Tytuł: Kaszuby : regionalnik dla turystów
Wydawca: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2021

Ta licząca blisko 480 stron pozycja zawiera wykaz szlaków turystycznych poszczególnych
powiatów ziemi kaszubskiej: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego,
bytowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz Trójmiasta.
We wstępie autor uwzględnił zasięg Kaszub, układ przewodnika i mapy. Została w tej
części podana charakterystyka transportu publicznego oraz omówienie przychodzących
w regionie pór roku. Przedstawiono tu również w zarysie znakowane szlaki turystyczne.
Prezentację walorów turystycznych rozpoczęto od opisania Gdyni i jej dzielnic. Następnie
czytelnik może przejść do poznawania powiatów zamieszkiwanych przez ludność
kaszubską. Rozdziały zawierają przede wszystkim rys historyczny poszczególnych miast i
wsi oraz informacje o znajdujących się w nich zabytkach. Dołączono do nich ilustracje i
mapki. Na marginesie wydrukowano dane lokalnych muzeów z numerami telefonów.
Uzupełnieniem omówienia szlaków turystycznych jest rozdział „Kaszubi, Kaszuby i
kaszubskość”, w którym autor zamieścił historię regionu kaszubskiego, „Kulturę i
mentalność” autochtonów oraz „Język i literaturę kaszubską”. Na końcu przewodnika
znaleźć można indeks omówionych w publikacji miejscowości.
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ilustrowany przewodnik weekendowy
Wydawca: Bezdroża
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Ilustrowana publikacja wydawnictwa Bezdroża to źródło licznych informacji na temat
walorów turystycznych regionu pomorskiego, a jednocześnie poradnik w planowaniu
podróży w zakątki tej części Polski. Przewodnik zawiera propozycje wycieczek
dostosowanych do odbiorcy. W zależności od preferencji i dysponowania czasem można
udać się na weekendowe zwiedzanie, jednodniowe lub kilkugodzinne. Za pomocą ikon
uwzględniono różne rodzaje atrakcji turystycznych oraz formy aktywności. Jako
przestrzeń zwiedzania scharakteryzowana została Wyspa Sobieszewska, Kanał Raduni,
gmina Pruszcz Gdański, Mierzeja Wiślana, Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie,
Wysoczyzna Elbląska. Umieszczono instrukcje dla zwiedzających, w tym sposoby
dojazdu. Każdy rozdział zawiera opisy walorów turystycznych. Autor znalazł ponadto
miejsce dla elementów beletrystyki. W przewodniku znaleźć można legendy, podania,
mity. Jak wskazuje podtytuł, książka poza fotografiami i mapami okraszona została
licznymi kolorowymi ilustracjami. Na końcu przewodnika znajduje się alfabetyczny indeks
miejsc.

