Aplikacje
aplikacja gdynia.pl
Po całkowitej odmianie strony www.gdynia.pl przyszedł czas na współgrającą z nią miejską aplikację.
Użytkownicy aplikacji gdynia.pl będą mieli dostęp do wszystkich gdyńskich informacji.
Gdynia.pl poza wiadomościami z życia naszego miasta, posiada także rozbudowany kalendarz wydarzeń.
Dodatkowo pojawiła się także możliwość otrzymywania powiadomień oraz skaner kodów QR. Każdą informacją
można podzielić się natychmiast na Facebooku lub Twitterze. Nie mogło także zabraknąć wyszukiwarki.

aplikacja gdynia.pl

Gdynia City Guide
Aplikacja „Gdynia City Guide" to kompleksowy informator dotyczący Gdyni, a przede wszystkim jej bogatej oferty
kulturalnej i turystycznej.
W rozbudowanej bazie miejsc zarówno turysta, jak i mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie - obok atrakcji
turystycznych polecamy bazę gastronomiczną, noclegową, a także miejsca sprzyjające uprawianiu sportów,
rekreacji, rozrywce, a nawet zakupom! Prócz tych funkcjonalności aplikacja spełnia rolę rzetelnego, na bieżąco
aktualizowanego informatora o wydarzeniach w mieście. W kalendarzu aplikacji sprawdzić można informacje o
odbywających się w mieście koncertach, spektaklach teatralnych, wydarzeniach sportowych, wystawach
artystycznych, warsztatach edukacyjnych, rozwojowych oraz wielu innych fantastycznych imprezach.
W aplikacji znajdziemy również trasy turystyczne, które pozwolą poznać miasto jeszcze lepiej. Proponowane są
wędrówki piesze i rowerowe po Gdyni i okolicach. Do najciekawszych należą trasy tematyczne: Szlak Legendy
Morskiej Gdyni, Gdyński Szlak Modernizmu, Trasa Turystyczna Obiektów Militarnych czy też Szlak Kulinarny
Centrum Gdyni. Oprócz wymienionych funkcjonalności w aplikacji znajdują się także informacje na temat
transportu w mieście, a także planer umożliwiający dodawanie ciekawych miejsc i wydarzeń do swojego
podręcznego przewodnika.
Aplikacja działa zarówno w trybie offline, jak i online. Intuicyjny interfejs pozwala szybko znaleźć interesujące nas
informacje, a dzięki lokalizacji GPS użytkownik z łatwością namierzy wybrane obiekty i wydarzenia.
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Link do sklepu Windows

Link do sklepu Windows

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby

Chcesz pojeździć na wielbłądzie, stanąć oko w oko z anakondą, zobaczyć z bliska teksańskiego kaktusa? A
może dreszczyk emocji związany ze spacerem po cmentarzysku sprzed tysięcy lat? Wyprawa do źródełka
przywracającego pamięć? By przeżyć coś ekscytującego, ciekawego, poszerzającego horyzonty, nie trzeba
wcale jechać daleko, moc atrakcji czeka w Gdyni i na Północnych Kaszubach.
Gdynia i gminy najbardziej na północ Polski wysuniętego obszaru Kaszub, skupione w Metropolitalnym Forum
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA (Forum Norda) razem prezentują swoje turystyczne
atrakcje, trasy i serdecznie zapraszają gości. Natura wyjątkowo szczodrze obdarzyła ten rejon kraju. Są tu
wspaniałe nadmorskie plaże, malownicze klify, wydmy, jeziora, lasy. Nie mniej ciekawe jest też to, co stworzyli
ludzie.
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