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Trójmiasto z krzyżackim zamkiem w tle

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Dzień I: 
Wyjazd z  miejsca zbiórki  we wczesnych godzinach porannych.  Przejazd do Malborka,
zwiedzanie Zamku Krzyżackiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przejazd do Sopotu. Spacer po najdłuższym drewnianym molo w Europie i po słynnym
Monciaku,  gdzie  możemy  zobaczyć  słynny  Krzywy  domek.  Przejazd  do  miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień II: 
Po  śniadaniu  przejazd  i  zwiedzanie  Gdańska  z  przewodnikiem.  Podczas  spaceru
zobaczymy  symbol  miasta  –  Żurawia,  ulicę  Mariacką,  katedrę  i  fontannę  Neptuna.
Przejazd na Westerplatte, krótki spacer. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień III: 
Po  śniadaniu  i  wykwaterowaniu  przejazd  do  Gdyni.  Spacer  po  Skwerze  Kościuszki,
zwiedzanie  jednego  z  dwóch  słynnych  statków:  Daru  Pomorza  lub  ORP  Błyskawicy.
Wizyta w gdyńskim akwarium, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt wodnych z całego
świata a także przekazywana jest wiedza o środowisku wodnym. Alternatywnie wizyta w
Adventure Park Kolibki – czyli w miejscu stworzonym przez pasjonatów mocnych wrażeń,
gdzie na rozległym terenie można spróbować najróżniejszych aktywności i sportów (m.in.
paintball, atrakcje wysokościowe, auta terenowe, quady, pojazd Rhino, strzelnica, konie i
wiele  innych  atrakcji).  Wyjazd  w  drogę  powrotną  do  miejsca  zbiórki.  Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych. 

Cena: 
• dla grupy 45-osobowej –  480 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  520 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  560 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej –  610 zł/os. 
• dla grupy 25-osobowej –  650 zł/os.

http://wysockitravel.pl/


W cenie: 
• transport komfortowym autokarem
• opiekę pilota 
• zakwaterowanie 2 noce w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• przewodnika miejskiego po Gdańsku
• ubezpieczenie TU Europa w wariancie NNW Polska Standard
• 1 opiekun na 15 uczestników gratis 
• opłaty parkingowe i drogowe
• podatek VAT

Dodatkowo płatne:
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Zamek w Malborku z przewodnikiem, Molo

w Sopocie, Westerplatte, Dar Pomorza lub ORP Błyskawica, Gdyńskie Akwarium) 
ok. 60 zł/os. Adventure Park Kolibki – w zależności od wybranych atrakcji

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Zapraszamy do współpracy – WysockiTravel.pl


