
 
 

 

Mierzeja Wiślana, Gdańsk,  

Akademia Wilków Morskich 
 

PROGRAM 

 

I dzień 

08.00 -  spotkanie z pilotem, wyjazd w kierunku Gdańska 

13.30 - dojazd do ośrodka, zakwaterowanie  

14.00 - obiad w ośrodku 

zapoznanie z pojęciami Żuławy Wiślane, Mierzeja Wiślana, „Szlak Jantarowy”  

16.30 -  spotkanie z rybakiem, morskie opowieści, nauka szycia sieci, opowieść jak wygląda praca rybaka,  

  jak  poznawać  różne gatunki ryb, wysłuchanie  historii związanych z morzem 

19.00 - kolacja 

 

II dzień 

08.00 - śniadanie 

wycieczka krajoznawcza „Szlakiem Jantarowym” po Mierzei Wiślanej:  

10.00 -  Krynica Morska, latarnia morska 

12.00 -  Muzeum Zalewu Wiślanego* w Kątach Rybackich: 

Muzeum znajduje się przy wyremontowanej przystani, można tu zwiedzać dawny warsztat szkutniczy, 

ekspozycję dotyczącą rybołówstwa oraz fauny i flory na Zalewie. Są też rybackie jednostki, m.in. 

żakówka.  

na przystani nad Zalewem - Ławeczka Rybaka – zaproszenie na sesje zdjęciową.  

13.00 -  wędrówka do rezerwatu ornitologicznego „Kąty Rybackie” 

14.30 - obiad w ośrodku 

  spacer nad morze 

powrót do ośrodka 

19.00 - kolacja przy ognisku 

 

III dzień 

08.00 -   śniadanie, pobranie prowiantu 

  wycieczka do Gdańska 

10.00 -  Gdańsk: spotkanie z przewodnikiem: Główne Miasto, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa z 

zewnątrz, bazylika Mariacka,  Żuraw 

  rejs statkiem do Westerplatte – dodatkowo płatny 

  powrót do ośrodka 

18.00 -  obiadokolacja  

 

IV dzień 

08.00 -   śniadanie 

  wycieczka do Tczewa - nadwiślańskiego miasta, Akademia Wilków Morskich 

10.30 -  Podział grupy na 2 części, zajęcia w grupach: 

I grupa 

Zajęcia manualne - „malarstwo na szkle”. Uczestnicy poznają na zajęciach podstawowe 

techniki malowania na szkle i wykonają własny obrazek (na szklanych antyramach A4), który 

oczywiście staje się ich własnością. Motywy mogą być różnorodne (dostępne będą gotowe 

szablony do odwzorowanie na szkle). Mogą to być motywy związane z Wisłą, żeby zachować 

tematykę "Nadwiślańskiej makiety", albo też inne - zgodnie z Państwa sugestią. Obrazek 

będzie stanowić trwałą pamiątkę 

II grupa 

Zajęcia oparte na pogadance na temat znaczenia Wisły w dziejach Polski: żegluga rzeczna, 

rybołówstwo, flisactwo. Żeglarstwo tczewskie, dawne sposoby poławiania, konserwacji i podawania 

ryb. 

WIRTUR Barbara Walczak-Iterman 
04-470 Warszawa, ul. Marsa 130 lok. IV, tel. 22 673 48 58, faks 22 465 14 31 

Konto:  50102055581111105240600043 

www.wirtur.pl ; wirtur@wirtur.pl 

http://www.wirtur.pl/
mailto:wirtur@wirtur.pl


WYMIANA GRUP 

Spacer z przewodnikiem do pięknego, nadwiślańskiego bulwaru tczewskiego: 

Jedyna w Polsce przystań na Wiśle, punkt widokowy na Wisłę, tajemnice tczewskich mostów 

  powrót do ośrodka 

14.00 -  obiad  

  zabytkowy kościół w Stegnie Gdańskiej  

  spacer nad morze 

18.30 -  kolacja  

20.00    - spotkanie z Człowiekiem dla którego bursztyn nie ma tajemnic... Opowieść o bursztynie, 

sposobach jego pozyskiwania, obróbki i wiele, wiele ciekawostek. Możliwość zakupu wyrobów z 

bursztynu. 

 

V dzień 

 07.30 -  śniadanie 

  przejazd do Mikoszewa, wędrówka do przekopu Wisły i na Mewią Łachę 

13.00 -  obiad w ośrodku 

21.00 -  powrót do Warszawy (godzina przybliżona) 

 

Koszt 

Cena/osoba 5 dni 20 osób - 872zł 30 osób - 725zł 40 osób - 672zł 45 osób - 640zł 

 

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, 

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 

 

Inne atrakcje dodatkowo płatne:  

Europejskie Centrum Solidarności,  

zajęcia sportowe w Adventure Park Kolibki,  

zwiedzanie wybranego muzeum w Gdańsku: „Centrum Hewelianum”, Muzeum Bursztynu, Ratusz Głównego Miasta, 

Dwór Artusa, Twierdza Świnoujście, Muzeum Solidarności z wystawą „Drogi do wolności”, Dom Uphagena, 

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ,  

Katedra w Oliwie, koncert organowy,  

molo w Sopocie,  

wizyta w Porcie Gdynia,  

wycieczka do Fromborka: zespół katedralny, pałac biskupów warmińskich, Wieża Radziejowskiego, seans w 

planetarium, 

zwiedzanie z pokazem filmów Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim i zajęcia: strzelanie z łuku, lepienie z gliny, 

drużynowe zabawy plebejskie, poławianie bursztynu, nauka tańców dawnych ….. 

 


