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TRÓJMIASTO:  Sopot 

Gdańsk  –  Gdynia 
 

     16-19 maja 2019r. – 4 dni 
 

 

 

 

 
 

Czwartek  

Wyjazd o godz. 5.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 5.45 wyjazd 

z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Łódź, 

Toruń, do Gdańska. Zwiedzanie zaczniemy od Westerplatte (muzeum*, pomnik, 

wartownia), przejazd najdłuższym tunelem pod Martwą Wisłą do Muzeum II Wojny 

Światowej*, zwiedzanie, czas na wytchnienie. Przejazd na miejsce zakwaterowania 

do hotelu*** do Tczewa, obiadokolacja, nocleg.  

Piątek 

Śniadanie. Przejazd do Stoczni Gdańskiej, zwiedzanie Europejskiego Centrum 

Solidarności*, pomnik poległych stoczniowców. Przejazd na starówkę gdańską, 

zwiedzanie zaczniemy od Wyspy Spichrzów przez Zieloną Bramę, Długi Targ, 

Dwór Artusa*, fontannę Neptuna, ul. Mariacką, Bazylikę Katedralną*, po Złotą 

Bramę i Bramę Wyżną. W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie, powrót na 

miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Sobota 

Śniadanie. Przejazd do Gdańska – Oliwy, zwiedzanie Bazyliki Archikatedralnej 

MB Oliwskiej* (koncert organowy*, ogrody cystersów), przejazd do Sopotu, 

zwiedzanie miasta przejście na najdłuższe molo*, do latarni morskiej* i czas na 

wytchnienie na tzw. „Mońciaku”, gdzie znajduje się Krzywy Dom. Powrót do 

autokaru, przejazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Niedziela  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Gdyni, zwiedzanie Muzeum Miasta 

Gdyni*, przejście na skwer Kościuszki, zwiedzanie ORP Błyskawica* i rejs 

statkiem* po porcie. Czas na posiłek we własnym, wyjazd w drogę powrotną do 

Chorzowa przez Katowice. Przyjazd ok. godz. 22.30  
 

 

  VERTE 
 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia:  

• transport autokarem,  

• opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• 3 x nocleg, hotel*** w Tczewie  (pok. 2 – 3 os. wc, łazienki, wifi, tv, ręczniki),  

• 3  x śniadanie (bufet szwedzki) i 3 x obiadokolacja z napojem,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach, 

• przewodnik miejski po Gdańsku,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia  5000 zł,  

• podatek VAT. 
 

 

 

 

 

koszt wycieczki: 695 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 670 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

DODATKOWO:  koszt wstępu* do zwiedzanych obiektów w trakcie 4 dni wynosi ok.: 
osoby N - 115 zł, U - 75 zł. oraz dodatkowo, rejs statkiem po porcie w Gdyni N – 35 zł, U – 25 zł.   

 

Wpisowe w wysokości 200 zł od uczestnika przy zapisie (w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi,  
tylko uzasadnione wypadki losowe), pozostała kwota na trzy tygodnie przed wyjazdem.  

O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz z wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

 konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Gdańsk”  
 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie  
ze względu na organizacje wejść do zwiedzanych obiektów.  

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT. 

 

 

 

 

 
 

ZAPRASZAMY !!! 


