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„Z wizytą u Neptuna i Krzyżaków”
SOPOT - GDYNIA – GDAŃSK - MALBORK
Dzień I: zbiórka w Bełcznej w godzinach rannych. Wyjazd i przejazd w
kierunku Gdyni gdzie obejrzymy Skwer Kościuszki - główne miejsce rozrywki
i wypoczynku mieszkańców Gdyni i turystów chcących pospacerować i
obejrzeć liczne morskie atrakcje w postaci zabytkowych okrętów oraz dużych
wycieczkowców (te największe cumują przy nabrzeżu Francuskim w głębi
portu). Następnie przejazd i spacer po Sopocie, zobaczymy najsłynniejsze
molo w Polsce, Monciak i Krzywy Domek. Obiadokolacja. Przejazd do
miejsca zakwaterowania. Nocleg.
Dzień II: śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Gdańska:
główny trakt handlowy, Ratusz, fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Katedra
Najświętszej Marii Panny, Poczta Gdańska, Kościół św. Brygidy , Pomnik
Poległych Stoczniowców, Stadion PGE Bursztyn – punkt widokowy.
Przejazd i krótki spacer po Westerplatte Czas do dyspozycji grupy. Powrót
do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Malborka. Spotkanie
z przewodnikiem i zwiedzanie Zamku Krzyżackiego. Zbiórka i wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do Bełcznej i zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.
Świadczenia zawarte w cenie:
 przejazd autokarem
 2 noclegi - pokoje wieloosobowe z łazienkami na korytarzu.
 wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja,
 opieka pilota
 usługa przewodnika
 ubezpieczenie NNW
 bilety wstępu: Bazylika Mariacka Muzeum Zamkowe w Malborku,
Stadion – punkt widokowy )

Termin: 22 – 24.05.2018 rok
Cena: 410 zł / os. przy grupie minimum 35 uczestników pełnopłatnych
+ 3 opiekunów gratis
Cena: 390 zł / os. przy grupie minimum 40 uczestników pełnopłatnych
+ 4 opiekunów gratis
Cena: 370 zł / os. przy grupie minimum 45 uczestników pełnopłatnych
+ 4 opiekunów gratis
Dodatkowo płatne opcjonalnie: Molo w Sopocie 8 zł i ORP Błyskawica - 7 zł
Uwaga:
 istnieje możliwość zamówienia obiadu po zwiedzaniu Zamku w
Malborku – koszt ok. 18 zł / os.
Oferta z dnia 02.10.2018r.

