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TRÓJMIASTO
GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT
1 dzień:

wyjazd według ustaleń, przejazd do Gdańska. Ponad
1000-letni Gdańsk uchodzi za najbogatsze w zabytki miasto
"Bałtyckiej Europy". Większość obiektów zabytkowych
skupionych jest przy najbardziej reprezentacyjnym trakcie
Głównego Miasta czyli Drodze Królewskiej. Na Długim
Targu zachwycają pięknymi elewacjami kamienice, ratusz,
Dwór Artusa, dom Uphagenów czy Złota Brama. Tu też
odnajdziemy fontannę Neptuna będącą symbolem miasta.
Idąc deptakiem nad Motławą zwanym Długim Pobrzeżem
bez trudu odnajdziemy charakterystyczną sylwetkę
gdańskiego żurawia oraz wyspę Ołowiankę. Koroną
Gdańska nazywana jest bazylika Mariacka uznawana za
jeden z największych ceglanych kościołów na świecie.
Przejazd do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja,
zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień:

po śniadaniu czeka nas dalsze zwiedzanie Gdańska. Symbolami najnowszej historii jest pomnik Poległych Stoczniowców
oraz Europejskie Centrum Solidarności. Na przylądku Westerplatte, w miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa,
znajduje się cmentarz poległych w 1939 r. żołnierzy polskich, ocalała Wartownia nr 1, ruiny koszar i Wartowni nr 3 oraz
stojący na usypanym po wojnie kopcu Pomnik Obrońców Wybrzeża. Po zwiedzaniu możemy odpocząć podczas rejsu
statkiem (płatny dodatkowo, dla chętnych). W Gdańsku – Oliwie odwiedzimy jeden z najbardziej urokliwych zakątków
miasta - Park Oliwski im. Adama Mickiewicza założony w XVIII w. na terenie dawnych ogrodów klasztornych cysterskich
mnichów, w których do dziś zachowały się liczne atrakcje, a dawny pałac opatów pełni obecnie funkcje muzealne. Warto
zajrzeć też do palmiarni, gdzie znajduje się najstarszy daktylowiec w Polsce. Najpiękniejszym obiektem Starej Oliwy jest
katedra oliwska ze słynnymi barokowymi organami. Przejazd do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień:

po śniadaniu odwiedzimy Gdynię. W porcie zobaczymy najstarszy na świecie niszczyciel ORP Błyskawicę oraz żaglowiec
Dar Pomorza – obie jednostki są obiektami muzealnymi. W gdyńskim Akwarium możemy zobaczyć niezwykłe gatunki ryb,
płazów i gadów pochodzących z różnych rejonów świata (wstęp płatny dodatkowo, dla chętnych). W Sopocie
obowiązkowo musimy pospacerować po molo oraz słynnym Monciakiem (ulica Bohaterów Monte Cassino). Swoistą
ciekawostką jest także tutejsza latarnia morska, z której roztacza się fantastyczny widok na Trójmiasto i zatokę Gdańską.

4 dzień:

po śniadaniu i wykwaterowaniu czas wolny do indywidualnej dyspozycji. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach
wieczornych.

Terminy i ceny:

do ustalenia

879 zł/osoba (grupa 30 osób)

Cena zawiera: przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), 3 noclegi obiekt hotelarski na trasie
wycieczki – pokoje 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 3 obiadokolacje, 3 śniadania, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, podatek VATmarża.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, orientacyjny koszt ok. 40 - 59 zł/os, dodatkowo Akwarium Gdyńskie
ok.16 - 24 zł/os oraz rejs statkiem ok. 20 - 30 zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek.

