Uroki Morza Bałtyckiego
MALBORK – SZTUTOWO – GDYNIA – SOPOT – GDAŃSK – KRYNICA MORSKA – FROMBORK - TORUŃ

(26 – 30 SIERPIEŃ 2021)

Ramowy program zwiedzania
Dzień 1 (25/26.08.2021 r.)
Wyjazd w godzinach nocnych z Gorlic, przejazd z przerwami na odpoczynek do Malborka
 Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – najpotężniejszej twierdzy średniowiecznej Europy. Ten imponujący,

oszałamiający swym ogromem zamek przez 150 lat był stolicą zakonu krzyżackiego. Malowniczo położony nad
Nogatem przyciąga tłumy turystów pragnących zobaczyć ten niezwykły, wybudowany z czerwonej cegły zamek,
poznać jego historię i poczuć atmosferę krzyżackich tradycji.
 Przejazd do Sztutowa – zakwaterowanie w Ośrodku, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2 (27.08.2021 r.)
Wczesne śniadanie a następnie całodniowa wycieczka Gdynia – Sopot – Gdańsk, podczas której
zobaczymy najważniejsze miejsca i zabytki tych wyjątkowych miast.
 Gdynia: Skwer Kościuszki, Molo Południowe, żaglowiec „Dar Pomorza”, ORP „Błyskawica”, port jachtowy, bulwar

nadmorski, dawny Dworzec Morski.
 Sopot – zwany często „Perłą Polskiego Wybrzeża”: kościół św. Jerzego, ul. Bohaterów Monte Casino, Krzywy

Domek, Łazienki Południowe, Skwer Kuracyjny, Molo, Grand Hotel, pomnik Jeana Georga Haffnera.
 Gdańsk: Droga Królewska – Brama Wyżynna, Zespół Przedbramia, Brama Złota i Dwór Bractwa św. Jerzego, ulica

Długa, Ratusz Głównego Miasta, Długi Targ z Fontanną Neptuna, Dworem Artusa i Złotą Kamienicą , Brama
Zielona, Długie Nabrzeże nad Motławą z bramami wodnymi , Wielkim Żurawiem, z widokiem na statek Sołdek,

Dzień 3 (28.08.2021 r.)
 Śniadanie, a następnie całodzienny wypoczynek na terenie Ośrodka (możliwość skorzystania z basenów

wewnętrznego i zewnętrznego, siłowni, groty solnej i sauny – GRATIS!) lub spaceru i pobytu na nadmorskiej plaży
(odległość od ośrodka ok. 2 km), obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 4 (29.08.2021 r.)
Śniadanie a następnie wycieczka Frombork – Krynica Morska.
 Przejazd autokarem do Fromborka zwanego często „Klejnotem Warmii”, zwiedzanie zabytkowego miasta

związanego z Mikołajem Kopernikiem z lokalnym przewodnikiem (ok. 3h). Podczas spaceru z przewodnikiem
zwiedzimy Katedrę, w której pochowany jest Mikołaj Kopernik, Muzeum, Wieżę Wodną (najstarszą w Polsce) oraz
Wieżę Dzwonną.
 Czas wolny, następnie rejs Zalewem Wiślanym do Krynicy Morskiej – czas wolny na indywidualne spacery i

plażowanie. Powrót autokarem do Ośrodka w Sztutowie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5 (30.08.2021 r.)
Śniadanie, wykwaterowanie a następnie wyjazd w drogę powrotną. Na trasie ok. 4 – godzinny postój w Toruniu,
podczas którego zwiedzimy miasto z lokalnym przewodnikiem (ok. 3 godz.)
 W programie spaceru z przewodnikiem lokalnym zobaczymy: Krzywą Wieżę, średniowieczne Mury obronne,

Dom Mikołaja Kopernika, gotycki kościół katedralny św. Jana, pomnik Kopernika, Rynek staromiejski, kamienicę
Pod Gwiazdą, toruński Ratusz staromiejski, piernikową Aleje Gwiazd, Dwór Artusa, fontannę Flisaka, gotycki
Kościół Mariacki, ul. Szeroką, Fabrykę Toruńskich Pierników, toruńskiego Smoka, pomnik Piernikarki, kościół św.
Jakuba, Rynek nowomiejski, Gospodę pod Modrym Fartuchem.
 Czas wolny na zakup pamiątek i posiłek własny (ok. 1 godz.).

Następnie dalszy ciąg trasy powrotnej.
Przyjazd do Gorlic w późnych godzinach nocnych.

UWAGI:
 Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych

od organizatora. W przypadku zmian cen biletów wstępu klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 Zwiedzanie obiektów uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z obostrzeniami związanymi z COVID 19.

Cena standard: 970,00 zł/os
*dodatkowo - koszty realizacji programu turystycznego: ok.120 zł (bilety wstępu, bilety na rejs statkiem) –
płatne u pilota wycieczki.
CENA ZAWIERA:
 transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach autokarem;
 4 noclegi w hotelu ***, 4 śniadanie, 4 obiadokolacje;
 usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu;
 usługi lokalnych przewodników;
 zestaw słuchawkowy Tour Guide;
 ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);
 obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł).
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CENA STANDARD NIE ZAWIERA:
 kosztów realizacji programu turystycznego ( bilety wstępu i bilety na rejs statkiem, opłaty lokalne).
 orientacyjny koszt programu turystycznego: ok 120 zł/os – koszt uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek.
Kwota ta może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
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