Szczecin
Szczecin to ponad 400 000 metropolia, stolica województwa zachodniopomorskiego. Miasto jest ważnym
ośrodkiem współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między władzami lokalnymi Polski, Niemiec i
Skandynawii, To miejsce, w którym przeszłość splata się ze teraźniejszością, gdzie spotykają się
odmienne style, trendy artystyczne, biznes i nauka. To miasto pełne wszechobecnej zieleni, idealne dla
wszystkich, którzy potrafią cieszyć się życiem, są ciekawi świata, otwarci na spotkania z interesującymi
ludźmi i rozkoszowanie się nieskażoną przyrodą.

Gospodarka
Szczecin jest centrum ekonomicznym województwa zachodniopomorskiego. Posiada olbrzymi potencjał
przyciągania nowych inwestycji. Kapitał zagraniczny przedsiębiorstw wynosi blisko 800 mln zł. Położenie
Szczecina ułatwia dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia w Polsce, Europie i na świecie. Atutem miasta
jest port morski, który sprzyja rozwojowi usług logistycznych i spedycyjnych. W sferze produkcyjnej
dominuje działalność stoczniowa. Energetyka odnawialna, w tym energetyka wiatrowa to strategiczne
branże, które w Szczecinie są konsekwentnie rozwijane Miasto staje się jedną z najpopularniejszych
lokalizacji dla centrów BPO i SSC. Przyczynia się do tego duży potencjał intelektualny i zaplecze
naukowo-badawcze miasta. Siłę napędową stanowią ludzie młodzi i studenci - ponad 45 tysięcy młodych
ludzi na 18 uczelniach i 12 tysięcy absolwentów każdego roku.

Turystyka
Szczecin jest wyjątkowym miastem ze względu na swe położenie i warunki naturalne. Ze wszystkich
stron otaczają go wspaniałe puszcze. Miasto to konglomerat wysp, kanałów, plaż i zatok. Blisko jedną
czwartą jego powierzchni stanowią wody. Można tu żeglować po rzece, jeziorze i stąd wypłynąć na pełne
morze. W mieście znajduje się wiele zabytków. Zwiedzanie ułatwia Miejski Szlak Turystyczny, oznaczony
czerwoną przerywaną linią. Liczy 7 km i prowadzi do 42 zabytków i obiektów wartych zwiedzania. Warte
zobaczenia są przepiękne secesyjne kamienice, Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich czy
katedra z tarasem widokowym umieszczonym w iglicy. Turyści mogą odkrywać podziemne trasy
Szczecina, odwiedzić najstarsze kino na świecie – Pionier 1909, zobaczyć ponad sto gatunków róż w
ogrodzie „Różanka”, czy przespacerować się po największym cmentarzu w Polsce. Nową ikoną miasta
jest nowoczesny gmach Filharmonii Szczecińskiej, uznany w roku 2015 za najpiękniejszy budynek w
Europie.

Transport
Szczecin jest położony na skrzyżowaniu szlaków wszystkich rodzajów transportu. Miasto leży w
odległości 65 km od Morza Bałtyckiego i tworzy wraz ze Świnoujściem prężnie działający port morski.
Stanowi ważny międzynarodowy węzeł transportowy na trasie transeuropejskiego korytarza
transportowego północ-południe od południowej Skandynawii przez szlak odrzański, Czechy, Austrię do
portów morza Śródziemnego. Leży na trasie łączącej Rosję i Finlandię poprzez Bałtyk z Europą

Zachodnią. Jest to jedyny tak duży ośrodek miejski w kraju, który leży blisko granicy z Niemcami.
Niedaleko miasta znajduje się międzynarodowy port lotniczy Szczecin-Goleniów.

Więcej informacji
Oficjalna strona internetowa miasta Szczecin
Portal informacyjny miasta Szczecin
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza
Hala widowiskowo-sportowa Azoty Arena
Port Lotniczy Szczecin Goleniów
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