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                                                    WYCIECZKA AUTOKAROWA W DNIACH: 09-13.09.2019 

Cena  1337zł/osobę 
.Program Turystyczny: 

1 DZIEŃ: Wyjazd z miejsca zbiórki, parking przy Kościele Bożego Miłosierdzia, Kraków-Prokocim o godz. 7:00. przejazd do 

pięknego Torunia. Podczas spaceru przez Toruński Rynek zobaczymy zabytkowy gotycki Ratusz, bogato zdobione dawne kupieckie 

kamienice jak Kamienica pod Gwiazdą, Dwór Artusa. Zachwyci nas również Katedra Św. Janów z największym średniowiecznym 

dzwonem w Polsce „Tuba Dei”. Zobaczymy Dom Kopernika a dla osłody możliwość zakupu toruńskich pierniczków. Następnie 

przejazd do malowniczej miejscowości Ostrzyca nad jeziorem o tej samej nazwie. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

2 DZIEŃ: Po śniadaniu czas na zwiedzanie Ziemi Kaszubskiej - miejsce niezwykłe z enklawą autentycznego folkloru i żywą do dziś 

kulturą. Kaszuby to nie skansen, a żywa tradycja, obyczaje i obrzędy. To odrębny język, tradycyjna muzyka, ceramika, haft, taniec czy 

potrawy przekazywane z pokolenia na pokolenie.. W pierwszej kolejności Wieżyca wznosząca się na aż 328m.n.p.m nazywana 

Kaszubskim Olimpem. Jest to najwyższe wzniesienie na Niżu Środkowoeuropejskim. Następnie Szymbark gdzie na uwagę zasługuje 

bardzo nietypowy dom-bo stojący do góry nogami, najdłuższa deskę świata, Dom Sybiraka jako kopia sowieckiego łagru oraz replika 

bunkra organizacji wojskowej „Gryfa Pomirskiego”. Odwiedzimy jeszcze Bedomin, gdzie w XVIII-wiecznym, barokowym dworku 

szlacheckim, znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Dworek ten w latach 1741 – 1783 należał do rodziny Wybickich. Tu 

przyszedł na świat i wychował się przyszły twórca słów polskiego hymnu narodowego, Józef Wybicki. Powrót do miejsca 

zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do Sierakowic gdzie zobaczymy ołtarz papieski gdzie w czasie swojej IV pielgrzymki do 

Polski 6 czerwca 1999roku Ojciec Św. Jan Paweł II odprawił Msze Św. na stokach wzgórza pod Pelpinem. Przejazd do Łeby 

jednej z największych i najbardziej popularnych miejscowości wypoczynkowych na Polskim wybrzeżu. Rejs po Jeziorze Łebsko 

podczas którego można podziwiać piękno otaczającego nas krajobrazu oraz rzadkie okazy ptactwa. Następnie czas wolny na 

plażowanie i odpoczynek natomiast dla aktywnych możliwość poczucia się prawie jak na pustyni czyli wycieczka do 

Słowińskiego Parku Narodowego gdzie królują ruchowe wydmy. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 DZIEŃ: Po śniadaniu czas na dalsze zwiedzanie ziemi Kaszubskiej. Zawitamy w Kartuzach niezwykłym mieście w zielonej 

dolinie nad dwoma Jeziorami Klasztornym i Karczemnym gdzie nawiedzimy Kolegiatę pełną cennych zabytków. Następnie 

Chmielno z muzeum ceramiki kaszubskiej i pokazem kunsztu ręcznej produkcji ceramiki z ponad wiekową tradycją rodziny Neclów. 

Zobaczmy również kościół o typowym kaszubskim wystroju sakralnym. Powrót do miejsca noclegu. Obiadokolacja i nocleg 

5 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

Zakończenie wycieczki 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Program jest ramowy pilot -przewodnik może zmienić kolejność realizacji programu w zależności od pogody, kondycji uczestników, oraz innych nieprzewidzianych 

czynników (siła wyższa). 

 

Świadczenia : 

 przejazd  komfortowym autokarem, 

 opieka pilota-przewodnika 

 wszystkie opłaty drogowe i parkingowe 

 4 noclegi w obiekcie hotelarskim, 4 śniadania, 4 obiadokolacje. 

 

 

 

Cena nie zawiera: 

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów:  

około 70zł/osobę 
 Dopłaty do pokoju 1-osobowego 312zł 


