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Biuro Podróży ADAMIS TOURS 
38-400 Krosno ul. Kolejowa 16 

 

tel. 13 43 651 85 
biuro@adamistours.pl 

TRÓJMIASTO 

GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT – OLIWA - MALBORK 

 
PROGRAM WYCIECZKI 
 
0 dzień (03.07.2017 r.)  

Wyjazd z Korczyny / Krosna ok godz. 23:00, nocny przejazd przez Polskę do Gdańska.   

1 dzień (04.07.2017 r.)  

Ok. godz. 10:00 przyjazd na Westerplatte, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Półwyspu, rejs statkiem do Gdańska, spacer 

ulicami miasta:  Droga Królewska, Długie Pobrzeże z Żurawiem, Dwór Artusa (z zewnątrz), ulica Mariacka – Bazylika Mariacka, kościół 

św. Katarzyny, Wielki Młyn, Muzeum Poczty Polskiej, czas wolny na kawę lub posiłek (płatny we własnym zakresie), następnie Plac 

Solidarności, zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Ok. godz. 19:00 przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

2 dzień (05.07.2017 r.)  

Śniadanie i ok. godz. 9:30 spotkanie z przewodnikiem i przejazd do  Oliwy - wysłuchanie koncertu organowego i zwiedzanie 

Archikatedry, spacer po parku im. Adama Mickiewicza, następnie przejazd do Sopotu – spacer ulicą Powstańców Warszawskich 

przez Park Północny, Grand hotel do sopockiego molo, spacer ulicą Bohaterów Monte Casino, czas wolny na kawę lub posiłek 

(płatny we własnym zakresie). Następnie przejazd do Gdyni –  spacer Skwerem Kościuszki – głównym nadmorskim deptakiem 

miasta, przy którym przycumowane są zabytkowe okręty i statki m.in. ORP Błyskawica i Dar Pomorza. Powrót do hotelu na obiad , 

krótki odpoczynek i odświeżenie się, a wieczorem uroczysta kolacja integracyjna przy muzyce - DJ. (czas trwania imprezy ok. 4 godz.) 

3 dzień (06.07.2017 r.)  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Malborka, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Zamkowego w Malborku. Wyjazd do 

Krosna, po drodze obiad (płatny we własnym zakresie). Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.  
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HOTEL** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Położenie: Hotel położony zaledwie 11 km od Gdańska. Jest świetną bazą wypadową na wycieczki do Trójmiasta. W 
pobliżu zajazdu znajdują się sklepy i bary. 
 
Pokoje: 2-osobowe, w każdym znajduje się łazienka z prysznicem, free Wi-Fi.  
 
Do dyspozycji: restauracja, miejsce na grilla, bar oraz sala bankietowa na 70 miejsc, w której zostanie zorganizowana 
uroczysta kolacja przy muzyce - DJ 
 
Kuchnia: Wszystkie potrawy są przygotowywane przez wykwalifikowanych kucharzy, którzy korzystają ze świeżych 
produktów. Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje są serwowane.  
 

 
3 dni 

Cena: 520 PLN / os. 
przy 40 osobach płacących  

 

 

Cena obejmuje: 
 przejazd komfortowym autokarem  
 zakwaterowanie: 2 noclegi w zajeździe Jawor 
 wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiadokolacje, 1 obiad, 1 uroczysta kolacja przy muzyce  
 lokalny przewodnik na 2 dni (po 8 godzin) 
 opieka pilota, 
 ubezpieczenie NNW (Signal Iduna NWI 5000 PLN i NWS 5000 PLN) 
 parkingi 

 
Dodatkowo płatne: 

 bilety wstępu: Bazylika Mariacka – 4 zł, Europejskie Centrum Solidarności – 16 zł, Archikatedra w Oliwie – 4,50 zł, molo w 
Sopocie – 7,50 zł, Zamek w Malborku – 35 zł 

 rejs statkiem z Westerplatte do Gdańska – 25 zł 
 obiad pierwszego i trzeciego dnia 

 
  


