
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do rejestru Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 052 / 2023 

POMORZE GDAŃSKIE 
Gdańsk, BRZEŹNO, Oliwa, Gdynia, Sopot, 

Wejherowo, Krynica Morska, Oporów 

JARMARK ŚW. DOMINIKA po raz 763 ! 
 

22-30 lipca 2023r. – 9 dni 
 
 

 

 

 

SOBOTA: Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po 

zgłoszeniu: godz. 6.45 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd na trasie, Częstochowa, Łódź, do 

miejscowości Oporów – związanej Biskupami Kujawskimi, dziś na zamku znajduje Muzeum 

Wnętrz Dworskich*. Przejazd przez Toruń, Grudziądz, Gdańsk, do uzdrowiska BRZEŹNO na 

miejsce zakwaterowania: OW „Pomeranka”, obiadokolacja, czas na aklimatyzację. 

NIEDZIELA:. Przejazd Tramwajem Wodnym na trasie Sopot - Hel (1,5 h). Zwiedzanie 

Fokarium*, Muzeum Rybołówstwa*, Latarnia Morska*, ulica Wiejska (deptak). Powrót 

Tramwajem Wodnym. 

PONIEDZIAŁEK: Przekop Mierzei Wiślanej, Krynica Morska: Wielbłądzi Garb, Latarnia 

Morska*, Promenada nadmorska z ławeczką zakochanych, Mikoszewo – rezerwat przyrody 

ujście rzeki Wisły „Mewia Łacha” (przejście piesze leśnym pasem nadmorskim i plażą do 

ujścia rzeki ok. 5 km, 2 h) 

WTOREK: Gdańsk cz.I: Westerplatte – Pomnik Obrońców Wybrzeża, Placówka „Fort”, 

wartownia, Twierdza Wisłoujście, Muzeum II Wojny Światowej*. 

ŚRODA: Gdańsk cz.II: Europejskie Centrum Solidarności*, Pomnik Trzech Krzyży, 

Kościół św. Brygidy*, Złota Brama, Żuraw Gdański, Muzeum Gdańskie* (Ratusz), Bazylika 

Mariacka WNMP*, Pomnik Neptuna, Długi Targ – JARMARK ŚW. DOMINKA po raz 763. 

CZWARTEK: Oliwa: katedra z prezentacją organów*, park ze spichlerzem i fontanną, 

Palmiarnia. Wejherowo (Kaszubska Jerozolima – Kalwaria, Kościół Klasztorny św. Anny, 

muzeum OO. Franciszkanów, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub i Pomorza*, rynek, 

Filharmonia Kaszubska, Pałac Przebendowskich). 

PIĄTEK: Gdynia: Sea Tower, Skwer Kościuszki, ORP Błyskawica, Dar Pomorza*, Dar 

Młodzieży, Rejs po porcie*, Park Rady Europy, Aleja Żeglarstwa Polskiego. Sopot: Mońciak, 

Molo*, Krzywy Dom, Fontanna Zdrojowa Św. Wojciecha, Grand Hotel.  

SOBOTA: Dzień wypoczynkowy – czyli plażowanie nad Bałtykiem.  

NIEDZIELA: Wykwaterowanie, pożegnanie z Brzeźnem. Na trasie powrotu, przerwa na posiłek 

we własnym zakresie. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00. 

       VERTE ! 
 

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


 
 

Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe, autostradowe i parkingowe,  

• 8 noclegów w OW „POMERANKA”  (pok. 2-3-4 os. wc, łazienki, TV, Wi-Fi),  

• 8 – śniadań (bufet szwedzki), 8 – obiadokolacji,    

• wieczór integracyjny przy muzyce i nie tylko,  

• opłata klimatyczna, 

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• 6 wycieczek fakultatywnych !,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• obowiązkowa składka na TFP i TFU,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł, 

• podatek VAT.  
 

 

koszt wycieczki: 2 298 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 2 252 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT) 

 

*DODATKOWO:  koszt biletów wstępu i opłat do 14 zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek 
fakultatywnych to ok. N - 220 zł, U - 160 zł, U (do 18 lat) - 135 zł oraz rejsu statkiem po porcie w Gdyni i 2 x 

Tramwaj Wodny (N - 70 zł, U – 50 zł), a w obiektach sakralnych „co łaska”.   

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 600 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 „22-30.07”  

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – może ulec zamianie ze względu na dostępność obiektów i obowiązkowe 
rezerwacje oraz warunki atmosferyczne. Obowiązkowo uczestnicy powinni przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu, 

posiadać odpowiedni strój i wygodne obuwie turystyczne w trakcie trwania wycieczek fakultatywnych. 
 

 

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 (bezpośredni dojazd tramwajem), 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 … 
 

 JARMARK ŚW. DOMINIKA PO RAZ 763  ! - ZAPRASZAMY 


