Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl
Numer oferty: 397

Trójmiasto
Szymbark - Gdańsk – Gdynia – Sopot - Malbork
Termin: 28.09-01.10.2020
Cena: 470 zł
Świadczenia:
• przejazdy autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,
• 3 noclegi w hotelu,
• wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, 1 obiad,
• opłata klimatyczna,
• opieka pilota,
• przewodnicy miejscowi,
• ubezpieczenie NNW.
Ramowy program:

1 dzień - 28.09.2020
Wyjazd z Wrocławia 05:30. Wyjazd z Bielan o 06.00. Przejazd do Szymbarku, gdzie zwiedzimy skansen, a w nim
m.in.: dom do góry nogami, dom Sybiraka, dom Trapera, dom Powstańca i oryginalną 250-letnią chatę
kaszubską. Wieczorem przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień – 29.09.2020
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Oliwy, zwiedzanie: Archikatedra Oliwska (wysłuchanie
koncertu organowego) i park wokół kościoła. Powrót do Gdańska. i zwiedzanie miasta: kościół p.w. św.
Katarzyny, Bazylika Mariacka, Zbrojownia, Długi Targ, Ratusz (z zewnątrz), Dwór Artusa, Żuraw. Wieczorem
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień - 30.09.2020
Po śniadaniu przejazd do Gdańska i zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności a następnie przejazd do
Gdyni. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Daru Pomorza lub Akwarium. Przejazd do Sopotu i chwila
relaksu na molo. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień – 01.10.2020
Po śniadaniu przejazd do Malborka i zwiedzanie z przewodnikiem największego i najbardziej znanego zamku
krzyżackiego. Obiad i wyjazd w drogę powrotną. Wieczorem przyjazd do Bielan i Wrocławia.

UWAGA:
- cena nie zawiera opłaty za bilety wstępu: ok 120 zł (bilety normalne) i ok 100 zł (bilety ulgowe) – ceny z 2019 r.
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania ustala pilot.
Opłatę za transport ponosi w całości Stowarzyszenie Bielany Dla Ciebie
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Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Strona 1/1

