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Trójmiasto – Malbork (3 dni) 
 

Dzień 1  

 Wyjazd z miejsca zbiórki  
 MUZEUM BURSZTYNU W GDAŃSKU – ZWIEDZANIE - jedna z największych kolekcji bursztynu na świecie. 

Ponad 1000 eksponatów – od bryłek z inkluzjami sprzed 40 mln lat, przez bursztynowy las i bursztynową 
komnatę po współczesne projekty artystów.   

 ŻURAW – NARODOWE MUZEUM MORSKIE – ZWIEDZANIE - to unikatowy zabytek techniki i jedna z ikon 
historycznej architektury Gdańska. Wybudowany w XV w. dźwig portowy, z drewnianą konstrukcją 
osadzoną pomiędzy dwiema basztami, jest jedynym tego rodzaju zachowanym obiektem w Europie. 

 WESTERPLATTE - POMNIK OBROŃCÓW WYBRZEŻA - pomnik w formie kopca z monumentem o wysokości 
25 metrów, upamiętnia polskich obrońców Wybrzeża we wrześniu 1939. 

 Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 

Dzień 2  
 Śniadanie  

 SPACER PO SOPOCIE- MOLO – najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim.  

 AKWARIUM GDYŃSKIE - to dość nietypowy ogród zoologiczny, którego wszyscy podopieczni związani są ze 
środowiskiem wodnym, a cała powierzchnia zamknięta jest w bryle jednego budynku. 

 STATEK-MUZEUM "DAR POMORZA" – ZWIEDZANIE - jeden z najpiękniejszych zachowanych żaglowców na 
świecie,  rozpoczął nowy etap swojej historii jako statek-muzeum,  stając się sui generis pomnikiem i 
symbolem tradycji i dążeń morskich Polaków.  Statek-Muzeum "Dar Pomorza" stoi zacumowany przy swym 
starym nabrzeżu w porcie gdyńskim. 

 Obiadokolacja, nocleg 
 

Dzień 3 
 Śniadanie  

 MALBORK -  ZWIEDZANIE - zamek w Malborku jest jedną z najwspanialszych średniowiecznych fortec w 
Europie. Potężna twierdza została wzniesiona na prawym brzegu Nogatu w XIII w. Była największą ceglaną 
twierdzą w Europie, symbolem potęgi jednego z najbogatszych państw średniowiecza, jego stolicą i 
rezydencją wielkich mistrzów. Była siedziba zakonu krzyżackiego została wpisana na listę zabytków 
UNESCO. 

 Obiad w drodze powrotnej  

 Powrót na miejsce zbiórki  
 
 
ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE:  autokar  + opłaty, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu ujęte w programie, 

pilot/przewodnik, nocleg, wyżywienie według programu  
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