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Wycieczki, wczasy, kolonie, obozy, bilety autokarowe, promowe, lotnicze, imprezy motywacyjne, ubezpieczenia, autokary, rezerwacje.

MALBORK – GDAŃSK – SOPOT – GDYNIA
Wycieczka autokarowa 3-dniowa

Program ramowy:
1 dzień:
Przyjazd do Malborka w godzinach przedpołudniowych (własnym autokarem)
Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku (czas zwiedzania ok. 2,5 – 3
godziny). Spacer z przewodnikiem po Malborku (Kościół św. Jana, Ratusz, Szkola Łacińska, Plac Miejski z
fontanną i Pomnikiem Króla K. Jagiellończyka)
ok. 17.00 - obiadokolacja i zakwaterowanie w pokojach gościnnych w Malborku. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd autokarem do Gdyni na skwer Kościuszki: Skwer Kościuszki, Muzeum Oceanograficzne z
akwarium morskim, zwiedzanie „Daru Pomorza” słynnego polskiego żaglowca lub ORP „Błyskawica” -
niszczyciel z czasów II wojny.
Ok. 16.00 - przejazd do Szymbarka - zwiedzanie "Domu do góry nogami" i najdłuższej deski na świecie.
powrót do Malborka na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie i wyjazd grupy do Sopotu, spotkanie z przewodnikiem: spacer po "monciaku" - najpiękniejszym
deptaku trójmiejskim, spacer po słynnym molo.
Przejazd do Gdańska na Stare Miasto: Długi Targ, Ratusz, gotycki kościół NMP, Dwór Artusa, Fontanna
Neptuna, Żuraw nad Motławą.
Rejs z Gdańska statkiem Motławą przez port na Westerplatte. Spacer na Pomnik Bohaterów Westerplatte -
widok na zatokę i cumujące na redzie statki oraz Baltic Arenę.
Ok. 17.00 - obiad i wyjazd autokarem z Westerplatte do domu

Cena:  260 zł od osoby przy grupie ok. 25 osobowej plus 5 gratis

Świadczenia zawarte w cenie:
- 2 noclegi w Malborku w Domu Turysty Na Skarpie w Malborku (2-5 osob. z łazienkami)
- 2 śniadania, 3 obiady/obiadokolacje
- usługi pilota Gdynia - Szymbark
- podatek vat
Świadczenia płatne we własnym zakresie:
- przejazd autokarem,
- dodatkowa kolacja 25 zł
- bilety wstępów do obiektów zwiedzanych: ok. 130 zł (do rozliczenia przez pilota)


