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KARWIA 
 

 

Program ramowy: 

I dzień  

Przejazd do Torunia, zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Stare Miasto – Ratusz 

Staromiejski, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Dom Pod Gwiazdą – jedna z 

najwspanialszych barokowych kamienic, pochodząca z końca XVII w. Katedra śś. Janów, 

Dom Kopernika z zewnątrz, krzywa kamienica - jedna z wielu baszt w murach miejskich, 

pochodzi z XIV wieku, pochylona o 1.4 metra od pionu z powodu niestabilnego gruntu, mury 

obronne, przyjazd na obiadokolację i nocleg. 

 

II dzień 

Po śniadaniu zajęcia własne, obiad, wycieczka z przewodnikiem - Rozewie – 

przylądek i najdalej wysunięty na północ punkt Polski, z latarnią morską im. S. Żeromskiego, 

z jego izbą pamięci i pomnikiem, Mierzeja Helska, Hel – Fokarium, powrót na kolację i 

nocleg. 

 

III dzień 

 Po śniadaniu (pobranie suchego prowiantu) przejazd do Gdyni, zwiedzanie z 

przewodnikiem -   Skwer Kościuszki – port, ORP Błyskawica (Muzeum Marynarki 

Wojennej) i Dar Pomorza z zewnątrz, Sopot - ul. Bohaterów Monte Casino, molo. 

Gdańsk – Stare Miasto – Ratusz Staromiejski, Poczta Polska, ul. Długa - Dom 

Uphagena, Ratusz Głównego Miasta Gdańsk, Długi Targ - Neptun, Dwór Artusa, ul. 

Mariacka, Kościół Mariacki, dźwig „Żuraw”, odnoga Wisły Motława, Plac Solidarności i 

Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte – Pomnik Obrońców Wybrzeża. 

Powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

IV dzień 

Po śniadaniu (pobranie suchego prowiantu) przejazd do Słowińskiego Parku 

Narodowego k/ Łeby – rejs stateczkiem po J. Łebsko, wejście na szczyt ok. 42 m ruchomej 

wydmy z której rozciąga się przepiękny widok na morze i zielone Kaszuby. Spacer po parku 

to ok. 5-7 km. Powrót na obiad w porze kolacji i nocleg 
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V dzień 

 Śniadanie, przejazd do Malborka, zwiedzanie gotyckiego zamku wzniesionego 

przez Krzyżaków w latach 1274-1457, który jest jedną z największych twierdz 

średniowiecznej Europy i przykładem średniowiecznej architektury obronnej. W 1997 

roku zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

ok. godz. 14.30 obiad. Powrót ok. godz. 20.30 

 

 

Świadczenia: 

Cena od 580 zł (kalkulacja dla 42-45 ucz.) obejmuje:  

 przejazd autokarem 

 cztery noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 

 wyżywienie wg programu 

 przewodników 

 wstępy – latarnia Rozewie lub Hel, Fokarium, Sopot-molo, SPN, rejs po J. Łebsko, 

Zamek Krzyżacki 

 opłaty parkingowe 

 ubezpieczenie NNW (konieczna lista uczestników) 

 


