
 
 

 
 

Władysławowo, Gdańsk, Gdynia, Hel  
PROGRAM 

 

I dzień   
08.00 -  wyjazd ze szkoły w kierunku Gdańska 

16.00 - obiad w ośrodku 

 spacer nad morze 

19.00 - kolacja 

II dzień  

08.00 -  śniadanie 

spacer brzegiem morza do Władysławowa  i zwiedzanie miasta (spacer po porcie rybackim, aleją gwiazd 

sportowych, alejkami Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”, wytyczonych wzdłuż klifowego 

brzegu, wspinaczka na taras widokowy Domu Rybaka, skąd widoczna jest przepiękna panorama miasta: 

przylądek Rozewie, morze, zatoka Pucka oraz Półwysep Helski), odwiedzenie pomnika gen. J. Hallera – 

miejsca obchodów rocznicowych zaślubin Polski z Morzem i Odzyskania Niepodległości w 1918 r 

powrót do ośrodka 

14.00 -  obiad  

15.15 - przejazd do Rozewia – zwiedzanie latarni morskiej 

18.30 - kolacja 

III dzień 

08.00 -  śniadanie, pobranie prowiantu 

 wycieczka do Gdańska i Gdyni 

spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie Gdańska: Główne Miasto, Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa 

(bez wnętrz), Bazylika Mariacka 
Gdynia: żaglowiec „Dar Pomorza”*, Akwarium Gdyńskie lub rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, spacer po 

Skwerze Kościuszki  

 wyjazd do ośrodka 
28.30 - obiadokolacja w ośrodku  

IV dzień  

08.00 -  śniadanie, pobranie prowiantu 

wycieczka na Hel 

przejazd do Muzeum Obrony Wybrzeża z przejażdżką kolejką wojskową 

przejazd do miejscowości Hel 

fokarium (pokaz karmienia fok) 

wędrówka do stanowiska baterii Laskowskiego z okresu II wojny światowej 

zwiedzanie portu jachtowego i rybackiego 

wędrówki do rezerwatu przyrody Helskie Wydmy 

powrót do ośrodka 

18.00 - obiadokolacja 

V dzień  

08.00 -  śniadanie 

Szymbark – centrum edukacji znane z najdłuższej deski świata i „Domu do góry nogami”  

13.00 - obiad w drodze powrotnej 

wyjazd do Warszawy 

20.00 - powrót do Warszawy (godzina przyjazdu jest przybliżona) 

 

Koszt 

Cena/osoba 5 dni 20 osób - 818zł 30 osób - 688zł 40 osób - 650zł 45 osób - 618zł 

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

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 
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