
ALMA-TOUR Biuro Tłumaczeń  

                                Tłumaczenia – Education 
adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4 -  (0-15) 823-57-65  
 

WYCIECZKA 
TRÓJMIASTO 

GDAŃSK – GDYNIA - SOPOT 
  Gdańsk przyciąga i zachwyca corocznie setki tysięcy turystów. 

Pomorze Gdańskie i Kaszuby uchodzą za jedne z bardziej 

atrakcyjnych regionów turystycznych naszego kraju.  

Gdańsk – Gdynia - Sopot – rozległa aglomeracja łącząca trzy 

miasta leży niedaleko ujścia Wisły do Bałtyku. Rozciąga się ok. 

50 km wzdłuż brzegów Zatoki Gdańskiej. Trójmiasto cechuje 

wyjątkowe połączenie przeszłości z teraźniejszością: 

tysiącletni, zawsze postępowy i kosmopolityczny, pełen 

wspaniałych zabytków Gdańsk, Sopot – modny kurort z 

wiekowa tradycja – i Gdynia, modne, nowoczesne, dynamiczne 

miasto portowe.  

TERMIN: do uzgodnienia z biurem 
CENA: 680 zł. 
 
ZAPEWNIAMY: 

 Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym      
     w  Gdańsku – 3 noclegi, pokoje 2 i 3 osobowe z  

      umywalkami, łazienki na korytarzach. 
 Wyżywienie: 4 śniadania i 3 obiadokolacje; 
 Opłata klimatyczna 
 Opiekę pilota podczas trasy przejazdu 
 Usługi przewodnika  przez 2 dni w Gdańsku  
 Ubezpieczenie NNW 
 Przejazd autokarem kl. turystycznej 

 
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów. Koncert Organowy – 4 zł.; Sopot – Molo – 3,40 
zł.; Muzeum Oceanograficzne – 8,50 zł.; „Dar Pomorza” 
– 5 zł. + 20 zł. przewodnik. Centralne Muzeum Morskie – 
5 zł.; Rejs statkiem „Pomeranka” po porcie i na 
Westerplatte – 25 zł. Zamek Krzyżacki – Malbork  
16,50 zł. + 120 zł. przewodnik na grupę. 
 
UWAGA!!! Poszczególne punkty programu mogą ulec 
zamianie lub przesunięciu z przyczyn niezależnych od 
organizatora. Przyjęta kalkulacja dla grupy minimum   
40 osób. Cena do negocjacji. 

 

RAMOWY PROGRAM: 

1 dzień – Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach 

wieczornych. Przyjazd do Gdańska.  

2 dzień - Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym. 

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Gdańska 

- Droga Królewska, Ratusz 

Głównomiejski z przepiękną Salą 

Czerwoną, Dwór Artusa, Fontannę 

Neptuna, Sień Gdańską, Złota 

Kamieniczka, Długie Pobrzeże z 

Żurawiem, ul. Mariacka, Kościół 

NMP – największa świątynia w Polsce z wieżą 78m. – punkt 

widokowy. Rejs Statkiem wycieczkowym na Westerplatte ze 

zwiedzaniem Pomnika Obrońców Wybrzeża. Obiadokolacja. 

Przybycie na Molo w Sopocie. Czas do dyspozycji 

uczestników. Nocleg. 

3 dzień – Śniadanie. Wycieczka do Oliwy – zwiedzanie, 

zespołu pocysterskiego (park, katedra, koncert organowy), 

Przejazd do Gdyni – zwiedzanie Akwarium i Muzeum 

Oceanograficznego, żaglowca szkolnego „Dar Pomorza”   

i okrętu „Błyskawica”, wejście na punkt widokowy na 

Kamiennej Górze z której roztacza się wspaniała panorama 

miasta. Obiadokolacja. Czas do dyspozycji uczestników. 

Nocleg. 

4 dzień- śniadanie-czas do dyspozycji uczestników  

wycieczki  - obiadokolacja 

5 dzień – Śniadanie. Wyjazd do Malborka – zwiedzanie 

zamku z przewodnikiem. Powrót na miejsce zbiórki  

w późnych godzinach  wieczornych 
                                                      Z turystycznym pozdrowieniem 
 

 


