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Bursztyny nad Bałtykiem  

 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Gdyni.  

 Spacer z pilotem po Skwerze Kościuszki.  

 Zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego oraz udział w zajęciach 

laboratoryjnych: teoretyczny wstęp połączony z zajęciami 

praktycznymi.  

Przejazd w stronę Mierzei Wiślanej na zakwaterowanie. Kolacja. 

*Spacer na plażę.  

Nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie. 

 Pobyt na terenie Parku Rozrywki Nowa Holandia. Na terenie 

Parku znajdują się unikalne obszary przyrodnicze, ścieżka 

edukacyjna o tematyce ekologicznej, replika osady wikingów 

oraz liczne atrakcje rozrywkowe. 

W ramach pobytu korzystanie z atrakcji: Małpi Gaj, 

Trampoliny, Obłędny Tunel, Kopalnia Złota, Zjeżdżalnia Lew 

Gigant, Mini ZOO, ścieżka edukacyjna, ptaszarnia, osada 

wikingów, wyspa iluzji, plac zabaw, wyspa potworów.  

Obiad 

 Prelekcja o bursztynie ,,Złocie Bałtyku” i możliwość zakupu 

pamiątek.  

Kolacja.  Nocleg.  

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. 

 

Dzień 3 

Śniadanie. Wykwaterowanie.  

Spacer nad morze. *Konkursy na plaży. 

Obiad.  

Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych.  

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 2  noclegi, 2 śniadania, 

2 obiady, 2 kolacje; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 105 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

690 zł/os 625 zł/os 590 zł/os 570  zł/os 540 zł/os 
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ZALICZKA: 150złos 

 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Gdynia – zwiedzanie statku muzeum Dar Pomorza lub ORP 

Błyskawica; 

 Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Gdańsk - zwiedzanie Muzeum Bursztynu; 

 Gdański – Bursztynowy Stadion Energa; 

 Gdańsk -  Centrum Nauki Hewelianum – interaktywne wystawy; 

 Gdańsk – zwiedzanie zoo;  

 Gdańsk – zwiedzanie Archikatedry w Oliwie z prezentacją organów; 

 Malbork – zwiedzanie dawnej rezydencji Zakonu Krzyżackiego; 

 Sopot- zwiedzanie molo.  

 Turniej minigolfa; 

 Adventure Park Kolibki- park linowy; 

 Krynica Morska - spacer na molo, rejs statekim. 

 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.   

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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