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HEL, JASTRZĘBIA GÓRA, ŻUŁAWY 

Atrakcje: Malbork, Władysławowo, jastrzębia Góra, Rozewie, Gdańsk, Gdynia, Hel 

  
ilosc dni: 5 

grupa wiekowa: 

- szkoła podstawowa 

- szkoła średnia 

  

PROGRAM ŚWIADCZENIA 

Dzień 1 
Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Malborka, zwiedzanie z 

przewodnikiem Zamku Krzyżackiego. Obiad fakultatywnie w okolicach 

Zamku, np. ul. Wałowa. Przyjazd do hotelu/pensjonatu, obiadokolacja, 

zakwaterowanie, wycieczka po okolicy. Nocleg. 

Dzień 2 
Śniadanie. Zwiedzanie Władysławowa: port rybacki, wieża widokowa w 

Domu Rybaka, spacer „Aleją Gwiazd Sportu”, następnie indywidualny 

spacer nad morze, obiad, wyjazd do Jastrzębiej Góry i Rozewia, wejście na 

latarnię morską w Rozewiu, spacer na najdalej i najwyżej wysunięty punkt 

wybrzeża klifowego w Jastrzębiej Górze, Lisi Jar, powrót spacerem plażą na 

obiad. Czas do dyspozycji grupy Wieczór integracyjny.  Nocleg. 

Dzień 3 
Śniadanie. Wyjazd w godzinach porannych w kierunku Gdańska. 

Zwiedzanie z przewodnikiem gdańskiego Starego Miasta, m .in. Dwór 

Artusa, Ratusz Staromiejski, Kościół Mariacki, Kościół św. Katarzyny, 

spacer Drogą Królewską od Bramy Wyżynnej i Przedbramia z Katownią, 

przez Złotą Bramę po Zieloną Bramę nad Motławą. Czas wolny. Możliwość 

obiadu fakultatywnie. Przejazd do Sopotu, spacer najdłuższym molo w 

Polsce i głównym deptakiem- Monciakiem (ul. Bohaterów Monte Cassino). 

Powrót do hotelu/pensjonatu. Obiadokolacja. Nocleg. 

https://www.ckit-galaktyka.pl/s2
https://www.ckit-galaktyka.pl/s3


Dzień 4 
Śniadanie. Wyjazd w godzinach porannych w kierunku Gdyni. Zwiedzanie 

Oceanarium w Gdyni, ORP „Błyskawica”, „Dar Pomorza”, spacer 

Bulwarem Nadmorskim. Rejs tramwajem wodnym (lub jednym z tych 

statków wycieczkowych cumujących w Gdyni) z Gdyni na Hel. Wizyta w 

helskim Fokarium (g. 14 karmienie fok), spacer na cypel Polski, po drodze 

wojskowe bunkry z czasów II Wojny Światowej, port i spacer promenadą. 

W drodze powrotnej (autokar) zwiedzanie Juraty i Jastarni. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

Dzień 5 
Śniadanie. Spacer na plażę lub po okolicy. Czas wolny do dyspozycji grupy. 

14.30. obiad. Wykwaterowanie. 16.00- wyjazd w kierunku Łodzi, powrót 

około 23.00. 

  

UWAGA: Powyższy program imprezy jest propozycją Biura Podróży 

Galaktyka Travel, który może zostać zmieniony na życzenie klienta. 

CENA ZAWIERA: 
 

- realizację programu imprezy 

- transport autokarem 

- wyżywienie według wybranego wariantu 

-  noclegi 

- obsługę pilota 

- opiekę licencjonowanego przewodnika 

- opiekę pedagogiczną 

- ubezpieczenie NNW 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 


