
 

 

 

TRÓJM IASTO  

w y c i e c z k a  

 

Termin: ……………………………………. 
 

DZIEŃ 1:  
 Zbiórka, pakowanie i wyjazd o godz. 3:00. Bezpośredni przejazd do Trójmiasta. 

Przyjazd do Gdańska przed południem i zwiedzanie Katedry w Gdańsku Oliwie, krótki koncert organowy.  

Po zwiedzaniu przejazd do Gdyni przez dzielnicę Gdynia Orłowo i zwiedzanie Skweru Kościuszki i Mola 

Południowego, Dar Pomorza, ORP Błyskawica (tylko z zewnątrz).  

Następnie przejazd do Sopotu i przejście się popularnym „Monciakiem”, a także drewnianym molem – które 

jest wizytówką Sopotu. 

 Możliwy rejs statkiem po Zatoce z Gdyni do Sopotu – dodatkowo płatne 35zł/os. 

Ok godz. 18:30 przejazd do Ośrodka Wypoczynkowego w okolicach Gdańska, obiadokolacja i nocleg. 
 

DZIEŃ 2 (wtorek 26.06.2018):  
Po śniadaniu przyjazd na Westerplatte i zwiedzanie. Przejazd obok pomnika stoczniowców i słynnej bramy 

pod Europejskie Centrum Solidarności (wjazd na taras widokowy Muzeum Solidarności w Gdańsku). 

Wspólny spacer po centrum: Droga Królewska (ul. Długa, Fontanna Neptuna, Długi Targ, Kościół Mariacki, 

Żuraw). Czas wolny. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 3 (środa 27.06.2018):  
Po śniadaniu wykwaterowanie z Ośrodka i przyjazd do Malborka - zwiedzanie z Przewodnikiem największej 

ceglanej warowni w całej Europie – słynnym zamku krzyżackim w Malborku*.  

*alternatywnie możliwość zwiedzania miasta Torunia (zamiast Malborka) 

Obiad w restauracji i wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce ok. północy. 

 
 

ŚWIADCZENIA: 
 Przejazd komfortowym autokarem 

 2 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Jantar (pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami) 

 Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w ostatnim dniu wycieczki 

 Bezpłatny pobyt dla opiekunów 

 Pilot – przewodnik w trakcie wycieczki  

 Przewodnik w Zamku z Malborku  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UWAGA: Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 30zł/os. 

Kościół Mariacki 4zł/os., Gdańsk Oliwa – koncert organowy 3zł/os., Sopot – molo: 4zł/os.; Dar Pomorza Gdynia: 

Ulgowy 5 zł/os., Malbork – zwiedzanie zamku, 11zł/os.;  

Cena:  460 zł/os. (przy min. 45 osobach płatnych) 

490 zł/os. (przy min. 40 osobach płatnych) 

520 zł/os. (przy min. 35 osobach płatnych) 


