
 
  

 

Trójmiasto, Malbork 

 
16-18 maja 2022 
 
Program wycieczki: 
 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Warszawy o godz. 8.00. 

Przejazd do Malborka. 

Malbork – zwiedzanie z przewodnikiem zamku, który w czasach swojej świetności był główną siedzibą Zakonu 

Krzyżackiego i do dnia dzisiejszego zachwyca swoim rozmachem i kunsztem ówczesnych budowniczych. W 

programie między innymi: Zamek Średni z siedzibą wielkiego komtura, Zamek Wysoki z salą kapitulną, skarbcem 

i potężne mury. 

Przejazd na Mierzeję Wiślaną i zakwaterowanie w pensjonacie Promyk w Sztutowie. 

Gra terenowa „Poszukiwacze skarbów” realizowana w lesie i na plaży, która polega na poszukiwaniu ukrytych 

skarbów przy użyciu wykrywaczy metalu i lokalizatorów GPS. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie + suchy prowiant 

Gdańsk –  zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem rozpocznie się od Westerplatte, czyli od miejsca rozpoczęcia II 

Wojny Światowej następnie przejazd do centrum miasta pod bramę Stoczni Gdańskiej i Pomnik Poległych 

Stoczniowców, spacer Traktem Królewskim: ul. Długa, Długi Targ z fontanną Neptuna, Złota Brama i Brama 

Zielona, Ratusz Głównego Miasta Gdańsk, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka wraz z wejściem na wieżę, ulica 

Mariacka, Długie Pobrzeże, Żuraw – dawny dźwig portowy i pocztówkowy symbol morskiego charakteru miasta. 

Powrót do pensjonatu 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie + suchy prowiant 

Sopot – spacer ulicą Bohaterów Monte Cassino (słynny Monciak) do Krzywego Domku, wejście na molo, które 

jest najdłuższym pomostem nad Morzem Bałtyckim, czas na pobyt na sopockiej plaży. 



 
  

 

Gdynia – spacer po porcie, zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zachowanych żaglowców na świecie – „Daru 

Pomorza”, statku-muzeum, który stał się pomnikiem i symbolem tradycji oraz morskich dążeń Polaków. 

Przerwa na posiłek (we własnym zakresie lub fakultatywny obiad). 

Wyjazd w drogę powrotną. 

Zakończenie wycieczki pod szkołą ok. godz. 20.00 (godzina orientacyjna). 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad trzeciego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 35 zł/osoba 

- rejs statkiem po Morzu Bałtyckim – dodatkowo płatny 40 zł/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

 

Cena: 635 zł/osoba (dla grupy 46-55 uczestników + 4 opiekunów gratis) 

635 zł/osoba (dla grupy 40-45 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

680 zł/osoba (dla grupy 35-39 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

730 zł/osoba (dla grupy 30-34 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

810zł/osoba (dla grupy 25-29 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

925 zł/osoba (dla grupy 20-24 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 usługi przewodników lokalnych 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i realizację programu 
 opłaty parkingowe i drogowe 
 ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł w wersji standard 
 podatek vat 
 miejsca gratis dla opiekunów 

 

 
 



 
  

 

Cena nie zawiera: 
 wydatków własnych 
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 
Zakwaterowanie: 

 Ośrodek Wypoczynkowy Promyk w Sztutowie. Pokoje z łazienkami. 
 Do dyspozycji uczestników kryty basen oraz zespół boisk sportowych 

 
Uwagi: 

 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby 
uniemożliwiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 

 w cenę wycieczki wliczone są wstępy do następujących obiektów: zamek w Malborku, organizacja gry 
terenowej, Bazylika Mariacka w Gdańsku wraz z wejściem na wieżę, molo w Sopocie, statek muzeum 
Dar Pomorza. 


