
MALBORK - HEL

Zamek w Malborku, Stare Miasto w Gdañsku, 
molo w Sopocie, Akwarium w Gdyni, Fokarium 

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 5 
od 34 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@autowakacje.pl

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

345 z³ przy grupie min. 45 osobowej plus 3 gratisy 

wycieczka autokarowa 4-dniowa

Program jest ramowy i kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie. 
Program jak równie¿ kalkulacja mo¿e byæ dostosowana do potrzeb 
zamawiaj¹cego czy iloœci uczestników. 
Na ka¿de 15 osób p³atnych jeden gratis dla nauczycieli. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Transport autokarem zapewnia zamawiaj¹cy.  

TRÓJMIASTO

1 dzieñ: 
Przyjazd do Malborka w godzinach przedpo³udniowych 
(w³asnym autokarem) 
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Muzeum Zamkowego w 
Malborku (czas zwiedzania ok. 2,5 – 3 godziny), obiad 
zwiedzanie miasta Malborka, zakwaterowanie. Kolacja. 
Mo¿liwoœæ udzia³u w wieczornej imprezie „Œwiat³o i dŸwiêk”. 
Nocleg. 
2 dzieñ: 
Œniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd grupy na 
Westerplatte, spotkanie z przewodnikiem, rejs statkiem przez 
port na przystañ przy Starym Mieœcie w Gdañsku, zwiedzanie 
¯urawia, Starego Miasta, Neptuna – czas wolny, spacer D³ugim 
Targiem, Dwór Artusa, koœció³ NMP, Ratusz. Obiad. Przejazd do 
Sopotu na molo, spacer po pla¿y, przejazd do Gdyni: Skwer 
Koœciuszki, Muzeum Oceanograficzne, „Dar Pomorza” lub ORP 
„B³yskawica”. Przejazd na Pó³wysep Rozewie, zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg. 
3 dzieñ: 
œniadanie, zwiedzanie W³adys³awowa, Muzeum Latarnictwa w 
Rozewiu, zwiedzanie Muzeum Rybackiego, fokarium (zajêcia z 
pracownikami), portu rybackiego na Helu. Obiad. Spacer po 
pla¿ach na Helu - pla¿owanie i wypoczynek. Kolacja i nocleg. 
4 dzieñ: 
Œniadanie i wyjazd w drogê powrotn¹. 

- 1 nocleg w Malborku 
- 2 noclegi na Pó³wyspie Helskim 
- 3 œniadania, 3 obiady i 3 kolacje 
- bilety wstêpów do obiektów zwiedzanych: zamek w Malborku, ¯uraw, 
Dwór Artura, molo, Akwarium w Gdyni, Muzeum Latarnictwa i Rybackie, 
Fokarium – ok. 80 z³) 
- us³ugi przewodnickie w Malborku, Trójmieœcie i na Pó³wyspie Helskim 
- ubezpieczenie NNW 
- podatek vat 
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