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

MALBORK - TRÓJMIASTO
FROMBORK - ZUŁAWY

Termin: do uzgodnienia
Ilość uczestników: 24 uczniów + 3 nauczycieli
Zakwaterowanie: Dom Turysty „Na Skarpie” w Malborku, www.noclegi.malbork.pl
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – zgodnie z programem
Transport: własny. Uwaga: istnieje możliwość wynajęcia transportu na miejscu.

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzień: ZAMEK w MALBORKU
Przyjazd do Malborka w godzinach południowych (własnym autokarem), spotkanie z przewodnikiem i
zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku (ok. 2 godzin), przerwa na obiad, zajęcia edukacyjne w
Muzeum Zamkowym ok. 2-3 godz. - zajęcia wymagają odrębnej rezerwacji i zgłoszenia.
Przyjazd do Domu Turysty, zakwaterowanie, kolacja, spacer do centrum Malborka na spektakl grających
fontann lub spektakl "Światło i dźwięk" na zamku.
2 dzień: TRÓJMIASTO
Śniadanie, wyjazd na Westerplatte, spotkanie z przewodnikiem, rejs statkiem przez port na Stare Miasto w
Gdańsku, zwiedzamy: Żuraw, Stare Miasto, Neptun – czas wolny, spacer Długim Targiem, Dwór Artusa,
kościół NMP, Ratusz. Przejazd do Sopotu na molo, spacer po plaży, deptak Monte Casino, obiad. Przejazd
do Gdyni: Skwer Kościuszki, Akwarium Gdyńskie, „Dar Pomorza”. Powrót do Malborka. Kolacja. Wieczorne
spotkanie z rycerzem Zakonu Krzyżackiego – opowieści sprzed wieków. Nocleg.
3 dzień: ŻUŁAWY i JANTAROWE WYBRZEŻE
Śniadanie, wycieczka autokarem po Żuławach i Jantarowym Wybrzeżu, w programie: rolnictwo, systemy
nawadniania, kultura i zabytki mennonicka. Obiad. Spacer do ujścia Wisły i Rezerwatu Mewia Łacha, konkurs
zbierania bursztynu, plaża, przeprawa promem na drugą stronę Wisły. Przejazd do Malborka, kolacja. Udział
w spektaklu „Światło i Dźwięk” na Zamku.
4 dzień: FROMBORK i ZALEW WIŚLANY
śniadanie, wyjazd do Fromborka, spotkanie z przewodnikiem; zwiedzanie: Muzeum Kopernika – lekcja
muzealna (temat do wyboru, czas ok. 45 min), katedry, dzwonnicy, spektakl w Planetarium dostosowany do
wieku grupy, wieża, spacer na przystań nad Zalewem Wiślanym. Obiad. Przejażdżka statkiem po Zalewie
Wiślanym. Przejazd autokarem malowniczą trasą wzdłuż Zalewu Wiślanego przez Kadyny do Elbląga i
zwiedzanie Starego Miasta – największej rekonstrukcji średniowiecznego miasta w Europie. Wyjazd z
Elbląga w drogę powrotną do domu.

Cena: 199 zł przy 24 os. płatnych plus 3 gratisy dla opiekunów

Świadczenia zawarte w cenie:
- 3 noclegi w Domu Turysty w Malborku, pokoje z łazienkami i TV,
- 3 śniadania, 4 obiady i 3 kolacje
- opieka pilota, przewodników w Malborku, Fromborku i Gdańsku
- podatek vat
Świadczenia dodatkowo płatne:
- bilety wstępu, zajęcia edukacyjne na Zamku w Malborku i Fromborku i rejsy statkami


