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Morze Bałtyckie 
TORUŃ - SZTUTOWO – GDAŃSK – GDYNIA –  HEL – MALBORK – ŁÓDŹ  

(19/20-25 CZERWIEC 2022) 

 

Ramowy program zwiedzania 

 

Dzień 1 (19/20.06.2022 r.) 
Wyjazd w godzinach nocnych z Gorlic, przejazd do Torunia, a 

następnie krótkie zwiedzanie Torunia (ok. 2,5 godziny) z 

lokalnym przewodnikiem. 

• Podczas zwiedzania 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. 

• Czas wolny na zakup pamiątek i posiłek własny (ok. 1 godz.). 

• Około godz. 13.30 wyjazd w dalszą trasę w kierunku Sztutowa, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

 

Dzień 2 (21.06.2022 r.) 
Śniadanie, a następnie całodzienny wypoczynek 

• możliwość skorzystania z basenów wewnętrznego  

i zewnętrznego, siłowni, groty solnej i sauny na terenie Ośrodka;  

• spacer i pobyt na nadmorskiej plaży (odległość od ośrodka  

ok. 2 km, możliwość dojazdu meleksem);  

• obiadokolacja; 

• biesiada z pieczonymi kiełbaskami przy muzyce mechanicznej. 

 

Dzień 3 (22.06.2022 r.) 

Wczesne śniadanie a następnie całodzienne zwiedzanie Westerplatte oraz Gdańska, podczas którego zobaczymy  

najważniejsze miejsca i zabytki. 

• Westerplatte, miejsce w którym rozpoczęła się II Wojna Światowa to 

symbol odwagi i samotnej walki.  

Podczas zwiedzania zobaczymy ruiny koszar, bunkry i budynek 

wartowni nr 1 oraz przejdziemy pod pomnik Obrońców Wybrzeża 

• 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, Ulica Mariacka, Bazylika Mariacka (ewentualnie 

zwiedzanie wnętrza), Ulica Piwna, Wielka Zbrojownia. 

• Czas wolny na indywidualne zwiedzanie, zakup pamiątek i posiłek własny. 
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Powrót do Ośrodka w Sztutowie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4  (23.06.2022 r.) 
Śniadanie, a następnie całodzienny wypoczynek 

• możliwość skorzystania z basenów wewnętrznego  

i zewnętrznego, siłowni, groty solnej i sauny na terenie Ośrodka; 

spacery i pobyt na nadmorskiej plaży (odległość od ośrodka  

ok. 2 km, możliwość dojazdu meleksem);  

lub  

• całodzienna wycieczka fakultatywna  Gdynia – Hel (opcja 

dodatkowo płatna – realizowana przy min. 25 osobach 

zainteresowanych*).  W programie wycieczki: wyjazd po wczesnym śniadaniu do Gdyni, następnie rejs 

statkiem Gdynia – Hel o godz. 10.00 (rejs w jedną stronę trwa ok.1 godziny), zwiedzanie fokarium oraz 

historycznych miejsc na Helu a następnie czas wolny na spacery plażami zarówno od strony zatoki jak  

i otwartego morza. Wypłyniecie w rejs powrotny o godz. 15 (planowane przypłynięcie do Gdyni około godz.16) 

a następnie 1 godz. czasu wolnego w Gdyni. 

Powrót do Ośrodka w Sztutowie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 5 (24.06.2022 r.) 
Śniadanie, a następnie całodzienny wypoczynek 

• możliwość skorzystania z basenów wewnętrznego i zewnętrznego, siłowni, groty solnej i sauny na terenie 

Ośrodka;  

• spacer i pobyt na nadmorskiej plaży (odległość od ośrodka ok. 2 km, możliwość dojazdu meleksem);  

lub  

• fakultatywna wycieczka do Malborka (opcja dodatkowo płatna – realizowana przy min. 25 osobach 

zainteresowanych**). W programie 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. Wyjazd ze Sztutowa 

po śniadaniu ok. 9.30, zwiedzanie Zamku z przewodnikiem/lub 

zestawem audioguide  (godz. 11.00), po zwiedzaniu krótki czas 

wolny i około 16.00  powrót do Ośrodka w Sztutowie; 

• obiadokolacja, 

• pożegnalna biesiada z pieczonymi kiełbaskami przy muzyce mechanicznej. 

•    nocleg 

 

Dzień 6 (25.06.2022 r.) 
Śniadanie, wykwaterowanie a następnie wyjazd w drogę powrotną. Na trasie ok. 4 – godzinny postój w Łodzi, 

podczas którego zwiedzimy miasto z lokalnym przewodnikiem (ok. 3 godz.). W programie zwiedzanie: spacer słynną, 

najdłuższą w Europie ulicą Piotrkowską, Aleja Gwiazd, galeria Wielki Łodzian, zabytkowy kompleks Księży Młyn oraz 

zwiedzenie wewnątrz jednego ze muzeów (Pałac Herbsta/Pałac Poznańskich). Następnie 1 godz. czasu wolnego na 

zakup pamiątek i posiłek własny. 

Wyjazd w drogę powrotną do Gorlic. 

Przyjazd do Gorlic w późnych godzinach nocnych. 
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CENA 1295,00 zł/os (+ 100 zł opłata na realizację programu turystycznego) ZAWIERA: 

• transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszający się na wózkach autokarem; 

• 5 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Baron w Sztutowie ***,  5 śniadań, 5 obiadokolacji;  

• Biesiada powitalna i pożegnalna z kiełbaskami przy muzyce mechanicznej; 

• Usługę przewodnika/ opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych w Toruniu, Gdańsku i Łodzi; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);                     

• Zestaw  słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 

• Składki na TFG (2 zł) i TFP (2 zł) 
 

            
CENA NIE ZAWIERA: 

*Fakultatywnej wycieczki połączonej z rejsem (w obie strony) Gdynia – Hel,  
  Cena: 130,00 zł/os (dla osoby bez zniżek) 

    110,00 zł/os (osoba ze zniżkami: dzieci i młodzież z ważną legitymacja szkolną,  
                            osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności).  

*Fakultatywnej wycieczki do Malborka 
  Cena: 75,00 zł (osoba bez zniżek) 

    55,00 zł (osoba ze zniżkami: dzieci i młodzież z ważną legitymacja szkolną,  
                            osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

Wycieczki fakultatywne są wycenione orientacyjnie według cen z końca 2021 – możliwa 
zmiana cen związana z podwyżkami cen biletów i usług. 

 
UWAGA!!! 

• Dla grup mniejszych niż  40 osób organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

• W przypadku znacznych podwyżek cen paliwa oraz znaczących wzrostów kursu walut organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany ceny – nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej.  

• Warunkiem potwierdzenia udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w kwocie 30% wartości wyjazdu, 
pozostałą kwotę trzeba wpłacić 30 dni przed imprezą turystyczną. 

• W trakcie wyjazdu uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ. 

• Proponujemy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (chęć wykupienia tego ubezpieczenia należy 
zgłosić w dniu podpisania umowy).  

        Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn losowych,     
              takich jak: nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie lub inne zdarzenie losowe ujęte w     
              warunkach ubezpieczenia dotyczące zarówno Ubezpieczonego jak i osoby bliskiej, wymagające       
              bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania. 

• 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. 

 
 

 

 


