
 

 

 

 

Wycieczka 3 – dniowa NR 11 

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork 

  W programie: 

 Gdańsk: jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, ponad tysiącletnia historia, 

jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, szóste miejsce w kraju 

pod względem liczby mieszkańców - ok. 463 tys. mieszkańców, piękne położenie u 

ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską 

 „Droga Królewska”: główna trasa turystyczna w Gdańsku z najważniejszymi 

zabytkami Głównego Miasta: Brama Wyżynna, Zespół Przedbramia, Dwór 

Bractwa Św. Jerzego, Złota Brama, Dom Uphagena, Dom Ferberów, Kamienica 

Czirenbergów, Lwi Zamek, Dom Schumannów, Ratusz, Długi Targ, Fontanna 

Neptuna, Dwór Artusa, Dom Ławników, Złota Kamienica, Brama Zielona i inne  

 Oceanarium Gdyńskie: wystawy dotyczące oceanografii, hydrobiologii, 

akwaria z florą i fauną morską i słodkowodną, ponad 140 gatunków ryb, 58 

gatunków bezkręgowców oraz płazy, gady 

 Okręt ORP Błyskawica: najsłynniejszy polski niszczyciel z czasów II wojny 

światowej, uczestnik wielu bitew, dzieje i tradycje Marynarki Wojennej 

 Molo w Sopocie: wizytówka kurortu, najdłuższy drewniany pomost w Europie 

 Archikatedra w Oliwie: opactwo Cystersów, słynne organy 

 Zamek w Malborku: zdumiewający swym ogromem - największy gotycki 

zespół zamkowy na świecie o powierzchni 21 ha i łącznej kubaturze budynków 

przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych, największy zamek w Polsce, 

jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury w Europie, 

arcydzieło architektury obronnej i rezydencjalnej, uważany za największą budowlę 

ceglaną wzniesioną rękami człowieka, wzniesiony przez zakon krzyżacki, siedziba 

komtura, wielkich mistrzów zakonnych, władz Prus Zakonnych i królów Polski 

(1457-1772), z listy światowego dziedzictwa UNESCO, odwiedzany przez ponad 

pół miliona turystów rocznie, niezapomniana lekcja historii  
 

 

 



 

 

Cena wycieczki obejmuje:  

Przejazd autokarem  ♦  pilotaż i przewodnictwo  ♦ bilety wstępu do wybranych 

atrakcji w Gdańsku, do oceanarium, na okręt, molo, do zamku w Malborku ♦ noclegi 

(2) ♦ śniadania (2), obiadokolacje (2) ♦ opłaty parkingowe ♦ słodycze, losowaną 

niespodziankę ♦ pamiątkowe karty wycieczki ♦ 

 

 
 

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości?  !! ZADZWOŃ !! 
 

 

 

 

 

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz 

tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl 

                     ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec 
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