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Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników

turystycznych woj. Podkarpackiego nr 044/04

Toruń - Trójmiasto - Malbork
10-13.09.2015 r.

Program-propozycja:
1 dzień
wyjazd z Rzeszowa o godz. 06.00. przejazd do Torunia (UNESCO) - krótkie zwiedzanie miasta: Rynek
Staromiejski i Nowomiejski, ratusz, pomnik i dom Kopernika, katedra Świętych Janów, ruiny zamku
krzyżackiego. Przejazd do Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień
śniadanie, Oliwa - koncert organowy zwiedzanie katedry i parku. Przejazd do Gdańska - rejs statkiem pirackim
na Westerplatte (cmentarz poległych żołnierzy polskich, wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża). Zwiedzanie
Gdańska; Pomnik Trzech Krzyży, Droga Królewska Muzeum Bursztynu, Kościół Mariacki z wejściem na wieżę,
ulica Mariacka, Długie Pobrzeże z Żurawiem. Stare Miasto - droga królewska, Zielona Brama, spacer nad Motławą,
Zbrojownia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 dzień
śniadanie, zwiedzanie Sopotu - spacer po naj dłuższym w Europie drewnianym molo, deptak na ul. Bohaterów
Monte Cassino ( Krzywy Domek, fontanna Jasia Rybaka, Dom Zdrojowy ), Opera Leśna. Zwiedzanie Gdyni -
Skwer Kościuszki, oceanarium, Błyskawica - Muzeum Marynarki Wojennej, ew. rejs statkiem po porcie
handlowym i wojennym. Spacer po ul. Świętojańskiej, ewentualnie czas wolny na plaży w Gdyni, obiadokolacja,
nocleg
4 dzień
śniadanie, przejazd do Malborka (UNESCO), zwiedzanie największego największej w Europie, XII wiecznej
gotyckiej twierdzy krzyżackiej w Malborku. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Koszt uczestnictwa dla grupy 40 os.: 670 zł/os.

Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os.
z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL mUNA.

Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu w tym rejsy statkami - koszt dodatkowy ok. 120 zł.
Na życzenie możliwość zamówienia imprezy integracyjnej z muzyką i menu w kwocie od 80 zł./os. (menu do
ustalenia).

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras (w uzasadnionych przypadkach).

Po akceptacji programu, podpisaniu umowy iwpłacie zaliczki dokonamy stosownych rezerwacji.
Modyfikacje programu są możliwe po uzgodnieniu z biurem .
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