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                Trójmiasto z Helem  – 4 dni 
 

 

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 

 

- Przejazd do Malborka. Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego – tematycznego zwiedzanie w trakcie, 

którego uczestnicy wcielą się w drużynę rycerską i będą rozwiązywać zagadki oraz odkrywać sekrety krzyżackie. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Gdyni. Zwiedzanie indywidualne Akwarium Gdyńskiego. Zwiedzanie indywidualne podczas, którego 

zobaczymy żywą farę koralową, gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących np. z Afryki czy Ameryki Północnej. 

- Przejazd do Parku Trampolin. 1 h zabawy pod okiem trenera. 

- Przejazd do Centrum Nauki Experyment. Zwiedzanie indywidualne centrum, które popularyzuje naukę w formie 

interaktywnych instalacji i pokazów. Stawia sobie za cel łączenie nauki i zabawy. Experyment w swojej działalności bardzo 

przypomina warszawskie Centrum Nauki Kopernik. 

- 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.  

- Przejazd na Hel. Udział w pokazie karmienia fok w Fokarium. Następnie zwiedzanie indywidualne wystawy „Ssaki 

naszego morza” - zaprezentowane zostały tu: historia połowów fok i morświnów, narzędzia do tego służące, a także części 

szkieletów, np. czaszka czy zęby morświna. 
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- Przejazd do Aquaparku Reda. 3 h pobyt w kompleksie basenowym – jeden z najnowocześniejszych parków wodnych w 

Polsce z rekinami! 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

4 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

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

Żuraw, Dwór Artusa.  

- Przejazd do kręgielni. 1 h zabawa w kręgle.  

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 3x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (3x śniadanie, 3x obiadokolacja),  

- usługi przewodników,  

- usługi trenera + skarpetki antypoślizgowe, 

- 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.  

 


