ELBLĄG
Odwiedzający Elbląg powinni przespacerować się Ścieżką Kościelną, stanowiącą fragment oryginalnego średniowiecznego
przejścia między trzema kościołami starówki. To jednak tylko
jeden z wielu zabytków miasta leżącego w woj. warmińsko-mazurskim, na 3-9 km rzeki o tej samej nazwie.

TCZEW
Tczew to miasto w woj. pomorskim, leżące na 904-910 km
Wisły. Powstało w nim pierwsze w Polsce, a trzecie na świecie
muzeum poświęcone rzece. Funkcjonowała tu również pierwsza krajowa Szkoła Morska. Z kolei melomani odwiedzają
Tczew podczas Festiwalu Pamięci Grzegorza Ciechowskiego.

MALBORK
Za sprawą zamku wielkich mistrzów krzyżackich niemal każdy
słyszał o Malborku, mieście w woj. pomorskim, położonym
nad Nogatem (15-20 km). Zabytek ten wpisano na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, a na jego podzamczu
udostępniono największą na świecie wystawę machin
oblężniczych.

GNIEW
Wybuchowe atrakcje czekają na turystów w prawie siedmiotysięcznym Gniewie, w woj. pomorskim, zlokalizowanym na 876
km Wisły. Można tu - na zamku - oddać strzał z zabytkowej
armaty oraz przyjrzeć się turniejom rycerskim i rekonstrukcjom bitew. W tym miejscu oprócz zamku krzyżackiego
znajduje się pałac, który Jan III Sobieski wybudował dla żony
Marysieńki.

KWIDZYN
Na 863 km Wisły miłośnicy historii powinni zatrzymać się
w Kwidzynie, w woj. pomorskim, gdzie pochowano trzech
wielkich mistrzów krzyżackich. W mieście liczącym ok. 38 tys.
mieszkańców, znajduje się również zamek kapituły
pomezańskiej i dawny Konsulat Rzeczpospolitej – niegdyś
placówka wywiadowcza.

ŚWIECIE
Na 811-814 km Wisły w woj. kujawsko-pomorskim znajduje
się Świecie (prawie 26 tys. mieszkańców). Tutejszy zamek jest
jednym z niewielu średniowiecznych fortec wodnych, zlokalizowanych w Europie, a kościół farny budowano przez ok. 100
lat, dzięki czemu reprezentuje różne style architektoniczne.

BYDGOSZCZ
Bydgoszcz to największe miasto woj. kujawsko-pomorskiego,
liczące ponad 356 tys. mieszkańców. Stanowi ważny węzeł
żeglugi śródlądowej, ponieważ łączy dwie międzynarodowe
drogi wodne. W Bydgoszczy kursuje też jedyny ww Europie,
w pełni ekologiczny statek solarny „Słonecznik”.

GRUDZIĄDZ
Grudziądz, położony w woj. kujawsko-pomorskim na 831-837
km Wisły, słynie ze spichlerzy ciągnących się wzdłuż rzeki
i pochodzących nawet z XIV w. Inny ciekawy zabytek to rynek
z pięknymi kamienicami. Całe niemal stutysięczne miasto
można podziwiać z lotu ptaka, za sprawą lokalnego aeroklubu.

CHEŁMNO
Płynąc Wisłą można też „Wisłę” usłyszeć. Z wieży ratusza
20-tysięcznego Chełmna odgrywany jest hejnał o takim tytule.
Miasto leżące w woj. kujawsko-pomorskim na 804 km
rzeki, przyciąga znakomicie zachowanym średniowiecznym
systemem obronnym i Wieżą Bestwina - jedną z nielicznych
rezydencjalnych wież mieszkalnych.

