
 

 

TRÓJMIASTO  

3 DNI 

 

 

Program wycieczki: 
 
I dzień 
Wyjazd z Kołobrzegu ok. godz. 06:00 i/lub z Koszalina ok. godz. 07:00. Przyjazd do Gdańska do Ogrodu 
Zoologicznego w Oliwie ok. godz. 11:00. Na rozległym obszarze 120 hektarów mieszkają zwierzęta 
pochodzące ze wszystkich kontynentów, m. in. słonie, hipopotamy, foki, łosie, wilki, zebry oraz wiele 
innych ciekawych gatunków. Przejazd do Gdańska na Stare Miasto. Zwiedzanie z przewodnikiem, m.in. 
Długi Targ, fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Brama Zielona, gdański żuraw. Przejazd na nocleg, 
zakwaterowanie i obiadokolacja.  
 
II dzień 
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Gdańska. Rejs na Westerplatte (w jedną stronę). Zwiedzanie 
Westerplatte: Pomnik Obrońców Wybrzeża, Wartownia nr 1 (z zewnątrz). Przejazd do Europejskiego 
Centrum Solidarności – zwiedzanie multimedialnej wystawy, wjazd na punkt widokowy. Przejazd do 
Sopotu. Spacer po najpopularniejszej ulicy - Monte Cassino tzw. „Monciak” z Krzywym Domkiem, 
wejście na molo - najdłuższe drewniane molo w Europie. Przejazd na nocleg, obiadokolacja. 

 
III dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Gdyni – wizyta w Centrum Nauki Experyment, w którym 
nauki można doświadczyć poprzez zabawę, wchodząc w interakcje z eksponatem. Na własnej skórze 
można doświadczyć zjawisk fizycznych, optycznych, z którymi stykamy się na co dzień. Przejazd do 
centrum Gdyni: spacer po Skwerze Kościuszki głównym, nadmorskim deptaku miasta, przy którym 
przycumowane są zabytkowe statki i okręty jak np. Błyskawica i Dar Pomorza. Wizyta w Akwarium 
Gdyńskim prezentującym gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych rejonów świata, np. z 
Afryki, Ameryki Północnej czy północy naszego kontynentu.   Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do 
Koszalina ok. godz. 21:00 i/lub do Kołobrzegu. 
 

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
 



 

 
 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW 50 45 40 

CENA ZA OSOBĘ 329 ZŁ 347 ZŁ 369 ZŁ 

+ 4 OPIEKUNÓW GRATIS! 
 
Cena zawiera: 

 Transport komfortowym autokarem (DVD, barek, klimatyzacja) 
 2 noclegi w Trójmieście lub okolicy - pokoje 4,6 i 8 osobowe, łazienki wspólne na korytarzu 
 Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
 Opieka pilota 
 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł 
 

Dodatkowo płatne:  
 Bilety wstępu wg. programu (ZOO, kościół NMP, rejs na Westerplatte, Europejskie Centrum 

Solidarności, molo, CN Experyment, Akwarium Gdyńskie ) oraz przewodnik lokalny  
w Gdańsku. Koszt pakietu: 100 zł/ os. 

 


