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„KRYNICA MORSKA”  
KRYNICA MORSKA-FROMBORK-MALBORK-GDAŃSK (3 DNI) 

 
1 dzień 

Wyjazd o ustalonej godzinie; przejazd na MIERZEJĘ WIŚLANĄ – 

zakwaterowanie w ośrodku; spacer po plażach KRYNICY MORSKIEJ, 

wizyta w latarni morskiej lub na wieży widokowej wydmy „Wielbłądzi 

Garb” - z obu miejsc można jednocześnie zobaczyć Bałtyk i Zalew 

Wiślany; wycieczka autokarem (lub wycieczka rowerowa – ok. 15 km) do 

PIASKÓW i granicy państwowej z Rosją na mierzei; wypoczynek nad 

zalewem lub na plaży i powrót do ośrodka;  obiadokolacja; (opcjonalnie 

ognisko lub grill); nocleg; 

2 dzień 

Śniadanie; wypoczynek w ośrodku lub przejazd do centrum GDAŃSKA: 

zwiedzanie z przewodnikiem centrum miasta: Ratusz, Dom Uphagena, Długi Targ z Neptunem i Dworem 

Artusa, Długie Pobrzeże z Żórawiem, Ulica Mariacka i Kościół NMP, kościół Św. Brygidy; przejazd do 

GDYNI: Skwer Kościuszki i ORP „Błyskawica”; przejazd do SOPOTU: Park Zdrojowy, Molo, ul. Bohaterów 

Monte Cassino; (dodatkowo w miarę wolnego czasu OLIWA: Katedra z koncertem organowym); powrót na 

nocleg i obiadokolację; 

3 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie z ośrodka i przejazd autokarem (polecamy bardziej rejs statkiem 

wycieczkowym przez ZALEW WIŚLANY) do FROMBORKA i zwiedzanie: średniowieczna katedra z 

grobem Mikołaja Kopernika, dawny Pałac Biskupi i Muzeum Mikołaja Kopernika, wieże miejskie: tzw. Wieża 

Radziejewskiego, Kopernika,  Wodna, zabytkowy Szpital św. Ducha; przejazd do MALBORKA i zwiedzanie 

z przewodnikiem jednego z najpotężniejszych zamków krzyżackich: Zamek Średni z siedzibą Wielkiego 

Komtura i Zamek Wysoki ze skarbcem; wyjazd w drogę powrotną; powrót na miejsce zbiórki w godzinach 

wieczornych; 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem 

 noclegi wg programu w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu 

turystycznym  

 posiłki wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW 

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów 

do obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z 

zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


