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TRÓJMIASTO I MALBORK  
3 dni 

 

Ramowy program wycieczki: 

 
Dzień 1  

Zbiórka uczestników, przejazd do Malborka 

✓ Zwiedzanie Muzeum Zamkowego z przewodnikiem - 

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 ośrodka noclegowego nad morzem, zakwaterowanie, spacer nad morze, czas wolny. 

✓ Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie, wycieczka do Gdyni: 

✓ Gdynia: Skwer Kościuszki, Molo Południowe, żaglowiec „Dar 

Pomorza”, ORP „Błyskawica”,  

port jachtowy, bulwar nadmorski, dawny Dworzec Morski. 

✓ Zwiedzanie Oceanarium  w Gdyni, w którym  możemy 

zapoznać się z najbardziej egzotycznymi rybami oraz ssakami 

morskimi, zamieszkującymi Morze Bałtyckie. Na miłośników przyrody czekają także niezwykłe 

gatunki ryb, płazów oraz gadów pochodzących z wielu rejonów świata. 

Przejazd do Sopotu– zwanego często „Perłą Polskiego Wybrzeża” 

✓ Zwiedzanie z przewodnikiem: kościół św. Jerzego, ul. Bohaterów Monte Casino, Krzywy Domek, 

Łazienki Południowe, Skwer Kuracyjny, Molo, Grand 

Hotel, pomnik Jeana Georga Haffnera. 

✓ Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień 3 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Gdańska a następnie: 

✓ Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem: 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. 

✓ rejs galeonem  na Westerplatte – zwiedzanie 
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✓ obiad dla grupy; czas wolny na zakup pamiątek 

✓ Wyjazd w drogę powrotną do domu 
 

CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 2 noclegi w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w trzecim dniu wycieczki; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 

 
 


