
 

 

Trójmiasto 
 

termin:........................................................ 
 

DZIEŃ I:  

Wyjazd o godz. 3:30 (550km – czas przejazdu ok. 9 godz.). Ok. 13:00 przyjazd  

do Gdyni, gdzie zwiedzimy największy obecnie port morski w Polsce, 

zobaczymy zabytkowe statki m.in. Dar Pomorza i słynną Błyskawicę, możliwość 

zwiedzania również Akwarium w którym oczarują nas zwierzęta wodne  

z różnych stron świata. Następnie przejazd do Sopotu i przejście się popularnym 

„Monciakiem”, a także drewnianym molem – które jest wizytówką Sopotu. 

Po zwiedzaniu udamy się na miejsce noclegu i obiadokolacje. 

DZIEŃ II: 

Po śniadaniu przejazd do Gdańska, spacer po mieście z przewodnikiem, 

zobaczymy m.in. Droga Królewska, ratusz, fontanna Neptuna i Dwór Artusa, 

będzie czas na zakup nadmorskich pamiątek. Udamy się również do najdłuższego 

w Polsce kościoła w dzielnicy Oliwa, a także zobaczymy jedno z najważniejszych 

miejsce dla każdego Polaka czyli Westerplatte. Wieczorem powrót do pensjonatu, 

obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ III: 

Po śniadaniu i spakowaniu, wyruszymy w drogę powrotną. Na trasie zatrzymamy 

się przy największej ceglanej warowni w całej Europie – słynnym zamku 

krzyżackim w Malborku*. Trasa przez Zamek Wysoki, Średni, Pałac Wielkich 

Mistrzów i unikalny w skali światowej Wielki Refektarz dostarczy nam 

niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Obiad w restauracji i ok. 15:00 wyjazd w drogę powrotną  

(450km = ok. 7-8 godz. jazdy). Powrót na miejsce ok. 23:00. 
 

*alternatywnie możliwość zwiedzania miasta Torunia (zamiast Malborka) 

 

Cena: 
 

390zł/os. (min. 40os. płatnych + 4 opiekunów)  

 

ŚWIADCZENIA: 

 Przejazd komfortowym autokarem 

 Opieka pilota podczas całego wyjazdu 

 2 noclegi w pensjonacie (pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami) 

 2 śniadania, 2 obiadokolacje i obiad w ostatnim dniu wycieczki 

 Zwiedzanie Gdańska z licencjonowanym przewodnikiem 
 

CENA NIE OBEJMUJE biletów wstępów (płatne w autokarze)  – ok.: 50zł  
Malbork – zwiedzanie zamku, 13zł/os.; Kościół Mariacki – bezpłatne wejście do kruchty; Gdańsk Oliwa – 

koncert organowy: 2,5zł/os. (dorośli 4,50zł/os.); Sopot – molo: 4zł/os.; ORP Błyskawica: Ulgowy 6 zł ; 

Normalny 10 zł; Dar Pomorza Gdynia: Normalny - 8 zł ; Ulgowy - 5 zł; Akwarium Gdynia:  Bilet ulgowy: 

16 zł (opiekunowie 1/10 gratis) 


