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                      Trójmiasto  – 3 dni 
 

 

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 

 

- Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie z przewodnikiem miasta w tym m.in.: Złota Brama, Długi Targ, Fontanna Neptuna, 

Żuraw, Dwór Artusa.  

- Rejs statkiem na Westerplatte. Zwiedzanie z przewodnikiem symbolu wybuchu II wojny światowej. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie indywidualne interaktywnej wystawy „Ludzie, statki, porty”. 

- Przejazd do Gdyni. Zwiedzanie z przewodnikiem ORP Błyskawica – najstarszy na świecie zachowany niszczyciel. 

- Przejście do Akwarium Gdyńskiego. Zwiedzanie indywidualne podczas, którego zobaczymy żywą farę koralową, 

gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących np. z Afryki czy Ameryki Północnej. 

- Przejazd do Sopotu. Spacer po reprezentacyjnej części miasta - ul. Monte Cassino gdzie zobaczymy Krzywy Domek - 

nowoczesny budynek uznany za jedną z najdziwniejszych budowli na świecie. Następnie przejdziemy na Molo - najdłuższy 

w Europie drewniany pomost o  dł. ok. pół kilometra.   

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Elbląga. Pobyt w Parku Rozrywki Nowa Holandia na terenie, którego znajdują się  

unikalne obszary przyrodnicze, ścieżka edukacyjna o tematyce ekologicznej, replika osady wikingów, liczne atrakcje 

rozrywkowe: Obłędny Tunel, Kopalna Złota, Labirynt, Wyspa Nielotów i wiele innych. 
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- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

                                                       

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 2x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (2x śniadanie, 2x obiadokolacja),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW,  

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (I daniowy) za dodatkową opłatą ok. 23 zł/os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


