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Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza ok. 22:00, przejazd nocny do Malborka.  

 

Dzień 2.  

Przyjazd do Malborka, przerwa śniadaniowa (we własnym zakresie), zwiedzanie 

zamku w Malborku znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Następnie przejazd do miejscowości Jantar. Zakwaterowanie w ośrodku, obiad. 

Przywitanie z Morzem Bałtyckim, plażowanie. Kolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.  

Śniadanie, wizyta w prawdziwej wiosce indiańskiej. Podczas wizyty w wiosce 

zobaczymy obszerne muzeum z unikalną kolekcją oryginalnego rękodzieła Indian z 

różnych regionów Indiańskiej Ameryki Północnej (kilkaset eksponatów – największa 

prywatna kolekcja w Polsce!). Po wiosce oprowadza przewodnik, który przybliży w 

ciekawy sposób historię Indian. Obiad (suchy prowiant z ośrodka). wizyta w Muzeum 

Bursztynu „Bursztynowa Komnata" + prelekcja. Kolacja. Nocleg. 

 

Dzień 4.  

Śniadanie, Przejazd do Gdyni, zwiedzanie legendy polskiego żeglarstwa, „Daru 

Pomorza”. Rejs statkiem na Hel i z powrotem (w zależności od terminu). Przejazd do 

Sopotu, spacer wzdłuż mola. Powrót na  obiad. Plażowanie: kąpiele morskie i słoneczne, 

gry i zabawy na plaży, Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu. Przejazd do ośrodka, 

obiadokolacja, wieczorne gry i zabawy, nocleg. 

 

Dzień 5.  

Śniadanie, plażowanie, obiad. Gry integracyjne na terenie ośrodka. Kolacja. 

Nocleg.  
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Dzień 6. 

Śniadanie, przejazd do Gdańska, ok. godz. 10:00 spotkanie z przewodnikiem, 

zwiedzanie m.in.:  Drogi Królewskiej – ul. Długa ( Złota Brama, Ratusz Głównego Miasta); 

Długiego Targu (Fontanna Neptuna, Dwór Artusa); Długiego Pobrzeża (Żuraw). 

Westerplatte – zwiedzanie Muzeum oraz  Pomnika Obrońców. Kolacja, dyskoteka 

pożegnalna, nocleg. 

 

Dzień 7.  

Śniadanie. Pożegnanie z morzem, zakup pamiątek. Obiad. Pakowanie się. Kolacja, 

wyjazd w drogę powrotną o  godz. 19:00. Planowany przyjazd do Nowego Sącza w 

godzinach porannych. 

 

 

Cena: skontaktuj się z nami 
grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

Cena zawiera:  

 przejazd autokarem, 

 opieka pilota/animatora + przewodnik miejski w Gdańsku, 

 5 noclegów z FB (śniadanie, obiad, kolacja), 

 ubezpieczenie NNW, 

 bilety wstępu do:  Malbork – Zamek, Wioska Indiańska, Westerplatte – Wartownia 

nr 1, Dar Pomorza, Sopot – wstęp na molo, muzeum Bursztynu, wioska indiańska 

Jantar. 

 

Cena nie zawiera:  

 rejs statkiem na Hel. 

 

UWAGA! Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, 

który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub  z niedostępności do tych 

miejsc. 


