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POMORZE WSCHODNIE  
Władysławowo, Chłapowo, Wejherowo, Puck, 
Rozewie, Jastarnia, Krokowa, Mechowo, Hel 

 

 

   4-11 lipca 2021r. – 8 dni 
 

 

 

 
 

 

Niedziela 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 7.15 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd na trasie, Częstochowa, Łódź do miejscowości 
Kowal – związanej z Kazimierzem III Wielkim (zwiedzanie). Przejazd autostradą A1 przez 
Toruń, Gdańsk do Władysławowa na miejsce zakwaterowania: Pensjonat „Willa Przy Plaży” 
w Chłapowie, obiadokolacja, czas na aklimatyzację.  

Poniedziałek  

Władysławowo: od rezerwatu przyrody „Dolina Chłapowska” (pieszo) i „Słone Łąki” po 
centrum: port rybacki, Dom Rybaka (ratusz), wieża*, muzeum przyrodnicze – motyli*, 
Hallerówka*,  Aleja Gwiazd Sportu – Cetniewo. 

Wtorek  

Wejherowo: Kaszubska Jerozolima – Kalwaria, Kościół Klasztorny OO. Franciszkanów św. 
Anny (Sanktuarium), Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej*, Filharmonia 
Kaszubska, rynek, Pałac Przebendowskich. Wieczorem: „Kaszubski Wieczór grillowy”. 

Środa 
Przylądek Rozewie - latarnia morska*, Jastrzębia Góra - Gwiazda Północny, Krokowa - 
zwiedzanie pałacu (Muzeum Regionalne*) i parku szalonego grafa wraz z neogotyckim 
kościołem, Mechowo - jedyna w Polsce i Europie Północnej grota sufozyjna* !.  

Czwartek 
Swarzewo - Sanktuarium MB Królowej Polskiego Morza, Puck - Muzeum Ziemi Puckiej*, port 
rybacki - miejsce zaślubin Polski z Morzem, molo, rynek, Rzucewo - neogotycki pałac. 
Wieczorny rejs statkiem po Bałtyku*. 

Piątek 
Jastarnia - miasteczko na wszystkie pory roku – latarnia morska, Jurata - molo, pomnik bogini 
Juraty, Hel - Fokarium*, Muzeum Rybołówstwa*, przejście piesze Szlakiem Obrony Wybrzeża, 
stanowisko obrony, wieża, latarnia morska*. 

Sobota 
Dzień wypoczynkowy – czyli plażowanie nad Bałtykiem.  

Niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną na trasie zwiedzanie Starogardu 
Gdańskiego: park miejski, tężnia solankowa, zegar słoneczny, Muzeum Ziemi Kociewskiej*, 
rynek, czas na wytchnienie. Na trasie przerwa na posiłek we własnym zakresie.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30        VERTE ! 
 

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


 

Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• 7 noclegów w „Willa Przy Plaży”  (pok. 2-3-4 os. wc, łazienki, TV, Wi-Fi),  

• 7- śniadań (bufet szwedzki) i 7 - obiadokolacji,   

• „Wieczór Kaszubski” - integracyjne grillowe spotkanie przy muzyce,  

• opłata klimatyczna, 

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• 5 wycieczek fakultatywnych !,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł, 

• podatek VAT.  
 

 
 
 
 
 
 

 
POKOJE JEDNOOSOBOWE ZA DOPŁATĄ NA ZAPYTANIE – ILOŚĆ TAKICH POKOI OGRANICZONA ! 

Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek fakultatywnych, 
*dodatkowo na wstępy ok. N - 110 zł, U - 90 zł, U (do 18 lat) - 80 zł  

oraz rejsu statkiem po Morzu Bałtyckim (25 zł), a w obiektach sakralnych „co łaska”.   

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem  
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT).  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 

 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz 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 „Chłapowo”  

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – może ulec zamianie ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, 
uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 

 
 

Pensjonat „Willa Przy Plaży” (poprzednio „Basia”), to obiekt położony na klifie w Chłapowie, 

zaledwie 300 m od morza i blisko rezerwatu przyrody, co sprawia, że stanowi wspaniałe miejsce 

do spacerów, jazdy na rowerze i wypoczynku przez cały rok. Wygodne pokoje posiadają 

słoneczne balkony, łazienkę, TV, radio, czajnik, sprzęt plażowy, dostęp do wi-fi. Wyżywienie 

w trakcie pobytu to śniadania serwowane w formie stołu szwedzkiego, zaś smaczne 

obiadokolacje z napojem podawane są do stolika. Przy obiekcie działa restauracja „Pod Czarną 

Banderą”, gdzie można napić się „złocistego trunku”, zjeść smaczny deser przy kawie, czy 

herbacie. „Wieczór Kaszubski”, to spotkanie integracyjne przy muzyce, gdzie będą dania z 

grilla, jak również specjalności regionu - kaszubskie: śledzie, szparagi, ogórki, papryka czy sery. 

CHŁAPOWO, do niedawna jeszcze wieś rybacka - z roku na rok zamienia się w malownicze 

letnisko z pełnym zapleczem turystycznym, położone jest na klifie, w części Nadmorskiego 

Parku Krajobrazowego, tuż za dzielnicą Władysławowa – Cetniewem (zwarta zabudowa). 

Chłapowo to wymarzone miejsce dla turystów ceniących spokój i kontakt z przyrodą, zaś 

WŁADYSŁAWOWO, to gwarne miasto - siedziba gminy miejsko-wiejskiej, w której skład 

wchodzą oprócz Chłapowa miejscowości: Ostrowo, 

Karwia,  Tupadły, Chałupy, a także kąpielisko Jastrzębia Góra. 

 Koszt wyjazdu Koszt wyjazdu z rabatem 
(czł. PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  

osoby dorosłe  1 398 zł 1 368 zł 
dzieci do 10 lat  1 186 zł 1 156 zł 

https://www.karwia.info.pl/atrakcje/23/wladyslawowo
https://www.karwia.info.pl/atrakcje/26/chalupy
https://www.karwia.info.pl/atrakcje/20/jastrzebia_gora

