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S004W

Piękna Nasza Polska Cała - Malbork, Gdańsk, Toruń – 3 dni
19-21.06.2020
Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika – Torunia.
Zwiedzanie miasta z licencjonowanym przewodnikiem miejskim rozpoczniemy od rynku, na którym
przywita nas pomnik słynnego astronoma. Zobaczymy także ratusz staromiejski, Kamienicę pod Gwiazdą,
Krzywą Wieżę i dom Mikołaja Kopernika. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie . Przejazd Gdańsk – zwiedzanie miasta z licencjonowanym przewodnikiem miejskim.
Niegdyś należący do najruchliwszych portów tej części Europy; to dzięki bursztynowi miasto szybko się
wzbogaciło. Zobaczymy: Drogę Królewską, od Bramy Wyżynnej po Dwór Artusa i Zieloną Bramę,
najpiękniejsze kamienice przy ul. Mariackiej, fontannę Neptuna, nabrzeże Motławy ze słynnym Żurawiem.
Odwiedzimy także Westerplatte, gdzie zobaczymy słynny pomnik Obrońców Wybrzeża.
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Malborka zwiedzanie zamku krzyżackiego. Spacer po
murach, fosie zamkowej i dziedzińcach trzech zamków z przewodnikiem. W trakcie spaceru dowiemy się
jak wyglądało życie w dawnym klasztorze, zajrzymy do kuchni, refektarzy, piwnic, kaplic i dowiemy także
się co mieściło się w gdanisku.
Powrót w godzinach wieczornych.
Cena:

550 zł /os.
Cena obejmuje :
 transport autokarem, opłaty parkingowe,
 opiekę pilota podczas trwania wycieczki,
 ubezpieczenie NNW;
 2 noclegi w pokojach 3, 4 osobowych z łazienkami
 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
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Cena nie obejmuje biletów wstępu – ceny aktualne w kwietniu 2019 – mogą ulec zmianie:
 usługę licencjonowanego przewodnika w Gdańsku – 8 zł/os.
 Zamek w Malborku z przewodnikiem – 35zł/os.
 Usługę licencjonowanego przewodnika w Toruniu- 8zł/os.

Istnieje możliwość zamówienia obiadu w ostatnim dniu lub suchego prowiantu.
Kolejność zwiedzania uzależniona jest rezerwacji oraz decyzji pilota.

