GDAŃSK – WESTERPLATTE – OLIWA - SOPOT – GDYNIA –
HEL – JASTARNIA – MALBORK

DZIEŃ I
– wyjazd z miejsca zbiórki – bezpośredni przejazd do Gdańska
DZIEŃ II
- Przyjazd do Gdańska. Spotkanie z przewodnikiem – w programie:
 Główne Miasto – spacer wśród starych kamieniczek mieszczańskich tzw. Trakt
Królewski: ul. Długa (Dom Uphagena, Ratusz Głównomiejski), Długi Targ z popularną
fontanną Neptuna, Dom Artusa, Długie Pobrzeże i ulica Mariacka - „okna
wystawowe”gdańskiego bursztynnictwa, zwiedzanie „korony miasta” kościoła NMP
(kościoła mariackiego – największej ceglanej świątyni Europy)
 Szlakiem bursztynu - Muzeum Bursztynu - Monstrancja Milenijna (kościół św.
Brygidy) - ołtarz bursztynowy (kościół św. Brygidy).
 Westerplatte – zwiedzanie terenu byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w
szczególny sposób wpisanej w tragiczną historię II Wojny Światowej, pomnik,
wartownie i cmentarz poległych
– przejazd do bazy noclegowej
– obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ III
– śniadanie
– spotkanie z przewodnikiem – dalsze zwiedzanie, w programie:
 OLIWA – zwiedzanie zespołu opactwa pocysterskiego: zabytkowy park, pałac opacki,
katedra (w miarę możliwości koncert organowy)

 SOPOT – spacer po najsłynniejszym polskim molo
 GDYNIA – Kamienna Góra (punkt widokowy), Molo Płd. - reprezentacyjna część
portu gdyńskiego, zwiedzanie: niszczyciel „Błyskawica” lub fregata żaglowa „Dar
Pomorza”
– przejazd do bazy noclegowej
możliwość zorganizowania kursu Nordic Walking brzegiem morza pod okiem profesjonalnego
instruktora
- obiadokolacja w formie grilla i ognisko
nocleg
DZIEŃ IV
– śniadanie
– spotkanie z przewodnikiem – dalsze zwiedzanie, w programie przejazd autokarem na Hel
lub Rejs statkiem:
- HEL
Latarnia Morska mierząca 41,5 m wysokości, zbudowana w 1942 roku.
Stacja morska Uniwersytetu Gdańskiego gdzie znajduje się małe fokarium, zamieszkane
przez szarą fokę bałtycką
- JASTARIA (pod warunkiem przejazdu autokarem w jedną bądź 2 strony)
„Chata Rybacka” - zbudowana jest bardzo oryginalnie, do jej budowy wykorzystano
drewno z rozbitych statków. Ta zabytkowa rybacka chata, pochodzi z 1876 r.
Ciekawostką jest wystawa sprzętu rybackiego od XV do połowy XX w.
Kościół Rybacki - Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – jeden z najważniejszych
zabytków w Jastarni, powstały w 1931 r. Wnętrze miejscowej świątyni jest bogate w
motywy morskie i rybackie. Sama ambona jest wykonana w kształcie łodzi rybackiej,
płynącej po wzburzonym morzu. Piękne witraże przedstawiają sceny z życia Matki
Boskiej. Przy jednej ze ścian kościoła umieszczona jest mała łódź, w której znajduje
się replika figurki Matki Boskiej Swarzewskiej.
Kapliczka Świętej Rozalii - Kapliczka została wybudowana w 1873 r. i jest świadectwem
pamięci o ofiarach dżumy, która szalała tu w latach 1707-11. We wnętrzu kapliczki
zawieszono dzwon z rozbitego w pobliżu Jastarni okrętu
– przejazd do bazy noclegowej
– obiadokolacja + przekąski + zabawa przy muzyce (muzyka mechaniczna puszczana przez
personel ośrodka wypoczynkowego/hotelu)

DZIEŃ V
– śniadanie
– wykwaterowanie grupy, wyjazd w kierunku Malborka
– zwiedzanie dawnej stolicy państwa krzyżackiego. Zamek gotycki – jedna z
najpotężniejszych warowni Europy, siedziba Wielkich Mistrzów krzyżackich. Obiekt ten jest
wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO
– obiad
– wyjazd w drogę powrotną

