
PRZYKŁADOWA OFERTA CZTERODNIOWEJ WYCIECZKI SZKOLNEJ MALBORK - TRÓJMIASTO - TORUŃ

W programie wycieczki:

1.Malbork - Zwiedzanie z przewodnikiem słynnego Zamku Krzyżackiego. Trasa historyczna.

2. Gdańsk, Droga Królewska zwiedzanie z przewodnikiem. Wycieczka obejmuje min.: Żuraw - największy portowy dźwig
średniowiecznej Europy. Bazylika Mariacka - największa ceglana świątynia na świecie. W jej wnętrzach znajdują się m.in. słynny
zegar astronomiczny, ołtarz główny, kopia obrazu „Sąd Ostateczny” oraz figura Pięknej Madonny. Ulica Mariacka - najpiękniejsza
z gdańskich ulic. Długi Targ - znajdują się tutaj m. In. Zielona Brama, Złota Kamienica, Ratusz Miejski, fontanna Neptuna oraz
Dwór Artusa.Ulica Długa - ubrana w urokliwe kamieniczki, w dawnych czasach mieszkały tutaj najbogatsze rodziny Gdańska.
Przy ul. Długiej znajduje się także Złota Brama, Zespół Przedbramia z Katownią i Wieża Więzienna oraz Brama Wyżynna.

3. Rejs statkiem Gdańsk - Westerplatte - Gdańsk

4. Westerplatte zwiedzanie z przewodnikiem. Trasa wycieczki po Westerplatte obejmuje m.in. Schron i wieża obserwacyjna -
schron pochodzący z lat 50. XX w. Obok schronu znajduje się wieża obserwacyjna.
Placówka Fort - Stanowi ważną część Muzeum Pola Bitwy, posiadającego w swoich zbiorach militaria rekonstruujące
wydarzenia II wojny światowej. Cmentarz Obrońców - 15 krzyży symbolizujących żołnierzy bohatersko walczących i poległych w
obronie Polski.
Wartownia nr 1 - obiekt militarny byłej wojskowej składnicy Tranzytowej na Westerplatte, jedyny, który ocalał. Obecnie znajduje
się tu Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk. Zobaczymy tu makietę sytuacji bojowej z 1 września 1939 r., mapy, zdęcia oraz
pamiątki po żołnierzach.Ruiny Nowych Koszar - budynek powstały 5 lat przed wybuchem II wojny. Stanowił centrum obrony. Po
wojnie został wysadzony w powietrze przez sowieckich żołnierzy, przez co obecnie możemy podziwiać jedynie jego ruiny.
Pozostałość Willi Podoficerskiej - budynek ten dawniej był wartownią nr 3. Pomnik Obrońców Wybrzeża - 23 metrowy pomnik
upamiętniający polskich obrońców wybrzeża. Znajduje się na kopcu, obok wejścia do portu.

5. Gdynia - zwiedzanie z przewodnikiem. Molo Południowe i Skwer Kościuszki -spacer główną alejką turystyczna Gdyni gdzie
zobaczyć można żaglowiec Dar Pomorza, Dar Młodzieży, ORP Błyskawica, Akademię Morską, Akwarium Gdyńskie, basen
jachtowy. Infobox - 22 metrowa wieża z widokiem na Skwer Kościuszki, Molo Południowe oraz Zatokę Gdań
ską i śródmieście Gdyni.
*opcjonalnie zwiedzanie wnętrz, dodatkowo płatne: ORP Błyskawica( 15 zł od osoby + przewdonik 130 zł na grupę max. 25 osób,
opiekunowie bezpłatnie), Akwarium Gdyńskie( 15 zł od osoby + przewdonik 160 zł na grupę max.25 osób, opiekunowie
bezpłatnie)

6. Sopot - zwiedzanie z przewodnikiem. Mońciak - spacer po ulicy Bohaterów Monte Casino, Krzywy Domek. Park Południowy
- Zakład Balneologiczny, Łazienki Południowe. Molo - spacer po najdłuższym drewnianym molo w Europie.



7. Toruń - Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.:Brama Klasztorna, Krzywa Wieża, mury obronne Starego Miasta, Dom
Mikołaja Kopernika (zwiedzanie z zewnątrz), Katedra św. Janów, pomnik Mikołaja Kopernika, “pręgierz” osiołek, Ratusz
Staromiejski, fontanna Flisak, Kamienica Pod Gwiazdą, Piernikowa Aleja Gwiazd.
Wizyta w Żywym Muzeum Piernika.Muzeum gwarantuje dwie podróże w czasie: 1. W magiczny sposób przenosi gości do
średniowiecza, w którym – pod okiem Mistrza piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej – poznają wszelkie rytuały
związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotują ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego
toruńskie specjały. 2. Muzeum przedstawia również manufakturę z początku XX wieku, którą zarządza rodzeństwo Rabiańskich.
Goście zobaczą tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, kolekcję
woskowych form.

BIURO PODRÓŻY ul. Rybnicka 114; 43-180 Orzesze
tel. 666 970 610; e-mail kontakt@edutravel.info

WYCIECZKA MALBORK - TRÓJMIASTO - TORUŃ 4 DNI

Koszt wycieczki:
Kalkulacja dla 28 osób 1228 zł/os. 2 opiekunów gratis
Kalkulacja dla 45 osób 962 zł/os. 3 opiekunów gratis

Cena zawiera:
✓bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych atrakcji *
✓opłaty za przewodników
✓miejsca GRATIS dla opiekunów wycieczki
✓3 noclegi , 3 śniadania, 3 obiadokolacje
✓przejazd komfortowym autokarem
✓opiekę koordynatora wycieczki 24h
✓rezerwację biletów
✓ubezpieczenie NNW dla uczestników
✓opłaty parkingowe i drogowe
✓składkę TFP i TFG

*nie dotyczy zaproponowanych opcji  zwiedzanie wnętrz, dodatkowo płatne: ORP Błyskawica( 15 zł od osoby + przewdonik 130 zł
na grupę max. 25 osób, opiekunowie bezpłatnie), Akwarium Gdyńskie( 15 zł od osoby + przewdonik 160 zł na grupę max.25
osób, opiekunowie bezpłatnie)

Dodatkowe informacje:
➢ Zaproponowane atrakcje, miejsca zwiedzania są propozycją.Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dostosowujemy

programy dla potrzeb każdej grupy.
➢ Podczas zwiedzania atrakcji w planie ramowym wycieczki grupa będzie miała czas na zakup posiłku we własnym

zakresie.
➢ Koordynator wycieczki nie pełni roli przewodnika. Koordynator odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg wycieczki.




