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   Średniowieczne panny i kawalerzy 

nad morzem  

Toruń – Gdynia - Malbork 

 

Sugerowany program : 

 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd w kierunku Torunia  

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek Staromiejski, 

Ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Fontanna 

Flisaka, Dom Kopernika, Krzywa Wieża, Mury Obronne, 

Spichlerze, Katedra Świętojańska. 

Przejazd w kierunku Mierzei Wiślanej na zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. 

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. Nocleg. 

 

Dzień 2  

Śniadanie,  suchy prowiant.  

Przejazd do Gdyni do Adventure Park Kolibki.  

 Zabawy integracyjne mające na celu budowanie wśród grupy 

relacji i więzi. Aktywności fizyczne połączone z działaniami 

psychologicznymi pozwalają ustalić przyczyny napięć i 

konfliktów w grupie, ale także pokazują sposoby ich 

rozwiązywania. Zajęcia poprawiają relacje uczestników jako 

całej grupy, a także uczą grupowego osiągania sukcesu- a 

wszystko to łączy się z doskonałą zabawą w plenerze.  

Wśród gier i zabaw m.in.  

Tratwa – w wyniku „przymusowej ewakuacji z pokładu” grupa 

musi zmieścić i utrzymać się na niewielkiej drewnianej 

tratwie… 

Fabryka – po dotarciu na ląd grupa wpada w ręce 

niegościnnych tubylców i zostaje wcielona jako kolejne ogniwa 

w produkcji… złamanie odwiecznej tajemnicy przyniesie 

wolność… 

Bagno – niestety fabryka otoczona jest bagnami, do wydostania 

się przydatne okażą się narty… 

Sieć – poruszająca się po nieznanym lądzie grupa trafia w sieć 

pajęczą, wydostanie z niej okaże się niełatwe… 

Oślepieni – niestety działanie jadu pająka wywołuje czasową 

utratę wzroku, kilku „ocalałych” członków grupy ma za zadanie 

przeprowadzić pozostałych w bezpieczne miejsce… 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 

 5 000 NNW; 

 2  noclegi, 2 śniadania, 

2 obiadokolacje,  

2 suche prowianty; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników i ogniska 

płatnych dodatkowo –130 

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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Tarzan – jedyna droga na drugą krawędź przepaści to 

transport na zwisającej z drzewa lianie.. 

Skok zaufania – niestety zejście z krawędzi nie jest zbyt łatwe, 

niektórym pozostaje skok wprost w ramiona współtowarzyszy 

niedoli… 

Trucizna – na drodze grupy staje tubylcza pułapka – trująca 

ciecz, którą niełatwo będzie zneutralizować… 

SOS – zespół próbuje wykonać magiczne znaki za pomocą 

sygnalizacyjnej liny. Czy pomogą one powrócić do cywilizacji? 

 

 Powrót do bazy i ognisko z kiełbaskami dla wszystkich.   

Powrót do ośrodka.  

 Spacer na plażę.  

Kolacja.   

 

Dzień 3  

Śniadanie, suchy prowiant.  

Wykwaterowanie.  

Przejazd do Malborka.  

 Zwiedzanie zamku w Malborku – Trasa historyczna. Podczas 

zwiedzania zobaczymy między innymi Wielki Refektarz i I. piętro 

Pałacu Wielkich Mistrzów. Po przejściu przez most nad tzw. 

suchą fosą, zwiedzający mogą wkroczyć do Zamku Wysokiego, 

czyli siedziby głównego konwentu krzyżackiego w Prusach i na 

Pomorzu. Tam dostępne są malownicze tarasy wraz z kaplicą 

grzebalną wielkich mistrzów, główny dziedziniec , krużganki i 

tzw. Kapitularz , ale nade wszystko kościół Najświętszej Marii 

Panny. 

 

 W drodze powrotnej możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu – dodatkowo płatnego ok. 30-

40 zł/os (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy). 

Powrót 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. 

 

ZALICZKA: 150 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w trzecim dniu za dodatkową opłatą; 

 Ognisko z kiełbaskami w Radzyniu Chełmińskim na zamku; 

 Bydgoszcz – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem; 

 Wizyta w Kwidzyniu- katedra lub zamek; 
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 Gniew – udział w zajęciach „Żywa lekcja historii”; 

 Gdynia- Oceanarium+ warsztaty; 

 Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Gdańsk – wizyta w Centrum Nauki Hewelianum; 

 Gdańsk - zwiedzanie stadionu Energa. 

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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