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Trójmiasto w jeden dzień
„Trójmiasto w jeden dzień” to fantastyczna oferta dla każdego, kto dysponuje
ograniczonym czasem, a chciałby odwiedzić całą bałtycką aglomerację.
Czas trwania: 6
godzin

Dostępność: every day

Wyjazd z: Gdansk

Cena za osobę
PRICING
Liczba osób 1

2

3

4

5

6

7

8

CENA

110 EUR

74 EUR

55 EUR

54 EUR

45 EUR

39 EUR

34 EUR

221 EUR

INCLUDED IN PRICE
The price includes transport with minivan, service of driver/guide, entrance fees, VAT.

Wycieczka ta dostarczy Państwu wiele niezapomnianych i jednocześnie różnorodnych wrażeń, gdyż każde
z trzech miast ma swój wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Aglomeracja gdańska jest stosunkowo
mocno rozciągnięta w przestrzeni, w związku z czym niezbędny będzie transport samochodowy.
Zapewniamy profesjonalną obsługę przewodnicką, jesteśmy również otwarci na wszelkie sugestie
dotyczące trasy zwiedzania. Wycieczka może zostać skrócona na specjalne życzenie gości, wówczas nasi
specjaliści od turystyki na nowo oszacują koszty.
Wycieczka rozpoczyna się zwiedzaniem historycznej dzielnicy Gdańska ze starym portem i symbolem
trójmiejskiej metropolii – Żurawiem. Spacerując Długim Targiem będą mieli Państwo okazję obejrzeć
słynną fontannę Neptuna i Dwór Artusa – miejsce spotkań kupców przybywających do Gdańska za czasów
istnienia Ligi Hanzeatyckiej. Następnie przewodnik zaprowadzi Państwa do Ratusza Głównego Miasta i
Arsenału. Kolejny przystanek to największa ceglana świątynia Europy – kościół Najświętszej Marii Panny ze
słynnym zegarem astronomicznym. Po drodze zobaczą Państwo również Drzewo Milenijne, a spacer
czarującą ulicą Mariacką będzie doskonałą okazją do kupna przepięknych wyrobów z bursztynu.
Na Placu Solidarności, w miejscu, skąd rozpoczęła się batalia o wolność i demokrację w Europie Środkowej
– obejrzą Państwo Pomnik Ofiar Grudnia 70. Dalej podróż wiedzie na północ w kierunku Oliwy, przez
dzielnicę Wrzeszcz – miejsce urodzenia noblisty Gűntera Grassa. W Oliwie zobaczą Państwo dom rodzinny
Lecha Wałęsy – pracownika Stoczni Gdańskiej, lidera Solidarności i wreszcie prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1990 – 1995. W katedrze oliwskiej wysłuchają Państwo krótkiego koncertu organowego.
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Z Gdańska trasa wycieczki wiedzie do słynnego bałtyckiego kurortu – Sopotu. Tu, korzystając z chwili
wytchnienia, będą mieli Państwo okazję zjeść krótki lunch, czy wypić filiżankę kawy rozkoszując się
atmosferą nadmorskiego miasta. Na życzenie kierowca zabierze Państwa do Opery Leśnej – miejsca
najbardziej znanego w Polsce międzynarodowego festiwalu muzycznego lub do latarni morskiej, skąd
rozpościera się fantastyczny widok na Zatokę Gdańską.
Kolejnym przystankiem jest Gdynia – ważny polski port morski, z dwoma niezwykłymi muzeami-statkami:
żaglowcem „Dar Pomorza” i okrętem wojennym „Błyskawica”. W drodze powrotnej zatrzymają się Państwo
przy ujściu Wisły, celem obejrzenia pomnika obrońców Westerplatte, wzniesionego w miejscu działań
wojennych rozpoczynających II wojnę światową. Jest to symboliczne miejsce upamiętniające heroiczną
obronę Polaków przed agresją niemiecką.
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