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Impreza Turystyczna numer 163 /2022 

WCZASY BOŻONARODZENIOWE 

Toruń, GDAŃSK, Brzeźno, Sopot, Oliwa  
 
 

23 - 26 grudnia 2022r. – 4 dni  
 

piątek 
Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 6.15 wyjazd z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd autostradą A1 na trasie 
Częstochowa, Łódź do Torunia. Zwiedzanie piernikowego miasta Mikołaja Kopernika: 
Żywe Muzeum Piernika* (warsztaty, tradycja i smaki piernika), Stare Miasto – bramy 
miejskie, mury obronne Krzywą Wieżą, Ratusz Staromiejski, Nowe Miasto – kościół 
św. Jakuba, Zbór Ewangelicki, ławeczka przekupki, … czas na wytchnienie. Przejazd do 
Gdańska, pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym w otoczeniu iluminacji Starego Miasta 
z uroczymi zakątkami: Łosi (z łosiem Luckiem), Radosnym, czy Mikołaja. Przejazd do 
wypoczynkowej dzielnicy Gdańska - Brzeźno, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Pomeranka” - ok. 250 m od plaży Morza Bałtyckiego.  
sobota - Wigilia 
Śniadanie, czas na wypoczynek, a dla aktywnych dopołudniowe zwiedzanie: Gdańsk 
Oliwa – katedra, Park Oliwski, Bożonarodzeniowa Szopka z Piasku (jedyna taka w kraju 
instalacja artystyczna z 90 ton piasku),  Sopot – Molo, Krzywy Domek przy „Mońciaku”, 
Grand Hotel, Zakład Balneologiczny. Powrót na ośrodek, przygotowanie do tradycyjnej 
uroczystej Kolacji Wigilijnej (o godz. 17.00), a wieczorem możliwość pójścia na Pasterkę 
o godz. 22.00  do  Kościoła św. Antoniego (ok. 500 m), nocleg. 
niedziela – I dzień świąt 
Śniadanie, dopołudniowy odpoczynek, a w godzinach południowych dla aktywnych 
przejazd do centrum Gdańska i przejście na trasie: Europejskie Centrum Solidarności, 
Pomnik Stoczniowców, Kościół św. Brygidy z bursztynowym ołtarzem, Złota Brama, Długi 
Targ, Neptun po Motławę (w trakcie spaceru czas na wytchnienie). Powrót na ośrodek 
Świąteczna obiadokolacja z lampką wina, wypoczynek, nocleg.  
niedziela – II dzień świąt 
Śniadanie, dopołudniowy indywidualny wypoczynek (Park Ronalda Regana, Park Jana 
Pawła II, Jelitkowo, powrót plażą przez Molo w Brzeźnie – trasa ok. 7 km), obiad, 
wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Chorzowa przez Katowice 
ok. godz. 22.00. 

VERTE ! 

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


 

Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  
• pilot – przewodnik na trasie przejazdu i w trakcie pobytu,  
• 3 noclegi OW „Pomeranka” (pok. 2-3-4 os., wc, łazienka, TV, wi-fi), 
• 3 x śniadania w formie bufetu, 2 x obiadokolacja, desery, 
• uroczysta kolacja wigilijna z lamką wina (min. 12 potraw), 
• obiad dwudaniowy w dniu wyjazdu, 
• świąteczny upominek Bożonarodzeniowy,  
• wycieczki fakultatywne,  
• obowiązkowa składka na TFU i TFP, 
• ubezpieczenie krajowe w Signal Iduna - suma ubezp. 10 tys. zł, 
• podatek VAT. 
 
 

koszt wyjazdu:  1 374 zł 
koszt wyjazdu z rabatem:  1 344 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2022r., aktualna Karta Turysty CCIiT) 

 
 

Dodatkowe informacje:  
*Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów i opłat lokalnych: N - 50 zł, U - 35 zł. 

Osoby biorące udział w wycieczkach fakultatywnych powinni posiadać obuwie i ubiór turystyczny, 
dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych. 

 
 

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

możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej). Rezerwacja telefoniczna 
miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. O kolejności wejścia do autokaru decyduje data wpłaty 

zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie), należy być na 20 min przed godziną wyjazdu. 
 

Dzieci w wieku 3-12 lat dodatkowy rabat 350 zł ! Dzieci do 3 lat, koszt uczestnictwa 250 zł obejmuje transport 
(obowiązkowo własny fotelik) i ubezpieczenie, na obiekcie dzieci do 3 lat bez świadczeń, śpią razem z rodzicami.  

 

 
 

 Zapisy i informacji udziela biuro tel. 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” 

 
 

  

OW „POMERANKA”, usytuowany jest w cichej części turystyczno - wypoczynkowej 
Gdańska – dzielnica Brzeźno. Bardzo dobra lokalizacja obiektu - zaledwie 300 m od plaży, 
w bliskości Parku Prezydenta Ronalda Regana, zaledwie 6,5 km od historycznego centrum 
Gdańska, to jego atut. Pokoje o podwyższonym standardzie, wyposażone są w TV, lodówki 
ręczniki oraz bezprzewodowy internet. 

Brzeźno, to dzielnica Gdańska od 1914 roku, dawny Kurort Nadmorski, a zarazem pierwsze 

kąpielisko miejskie na Pomorzu Gdańskim z długą historią sięgającą początku XIX wieku. Do dziś 
zachowały się zabytkowe zabudowania Domu Zdrojowego, Hevelianum, kąpieliska wraz z molo 
i plażą, Park Brzeźnieński, pozostałości fortyfikacji z XIX i XX w. czy też kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego z lat 20. XX w., w którego wieży znajduje się dzwon z niedokończonego okrętu SMS 
Graf Spee, krążownika liniowego typu Mackensen budowanego w czasie I wojny światowej dla 
marynarki wojennej Cesarstwa Niemieckiego … 
  

   ZAPRASZAMY 


