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SZCZEGÓŁY CENY 1199 zł/os.  
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU Europa na
trasie wycieczki, opieka Pilota/Przewodnika, 2 x nocleg w Hotelu*** w Elblągu, w pokojach 2 i 3 osobowych 
 klimatyzacją i WiFi, z łazienką, 2 x śniadanie w Hotelu***, 2 x obiadokolacja w Hotelu*** (w tym jedna biesiadna w
formie grilla), bilet wstępu na "Trasę Historyczną" na Zamku w Malborku, bilet na "Rejs po trawie" z obiadem, rejs
kanałem na Półwysep Westerplatte, wstęp do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, bilet wstępu na Molo w Sopocie,
Podatek Vat, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

MAJÓWKA: MALBORK, ELBLĄG, TRÓJMIASTO 
TERMIN 30.04.2023R. - 02.05.2023R.

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Dzień I
Przejazd do Sopotu, spacer główną ulicą zwaną potocznie Monciakiem, następnie Molo najdłuższy drewniany deptak w
Europie. Przejazd do Gdańska, zwiedzanie Gdańska, przejście traktem królewskim: Brama Mariacka, Brama Zielona, Brama
Chlebnicka, Żuraw Portowy, Długi Targ, Złota Kamienica, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Ratusz Głównego Miasta,
Bazylika Mariacka oraz Złota Brama. Rejs kanałem przez teren stoczni gdańskiej na półwysep Westerplatte, spacer.
Przejazd do hotelu*** w Elblągu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II
Śniadanie hotelu***, w Elblągu. Przejazd do Buczyńca, Rejs Kanałem Elbląskim do Elbląga i  powrotem (około 3 godziny),
obiad na statku. Przejazd do Fromborka, wejście na Wzgórze Katedralne: Wieża Radziejowskiego, Wieża Kopernika,
Muzeum Mikołaja Kopernika. Przejazd do hotelu*** w Elblągu obiadokolacja w formie grilla, nocleg. 
Dzień III
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu***, przejazd do Malborka. Zwiedzanie średniowiecznego Zamku ("Trasa
Historyczna"), jednego z największych w Europie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czas wolny na
posiłek. Wyjazd w drogę powrotną, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych/wczesnoporannych.
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot/Przewodnik.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 22:50 29.04.2023r.
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 23:10 29.04.2023r.
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 ul. Polna, przy Renault Pietrzak, godzina 23:20 29.04.2023r.
KATOWICE zatoczka  przy  wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska 23:30 
29.04.2023r. 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1 przy 
DTŚ - miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 
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Trzygwiazdkowy hotel położony jest w Elblągu, 5 km od centrum miasta. Dysponuje ogrodem, który można podziwiać
z okien budynku. Obiekt udostępnia Gościom pokoje z prywatną łazienką, w których zapewniono klimatyzację i
bezpłatne WiFi, czy bankomat. Pokoje wyposażone są w biurko i telewizor z płaskim ekranem. W hotelu codziennie
serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Hotelowa restauracja zaprasza na dania kuchni polskiej i europejskiej oraz
potrawy z grilla. W wolnej chwili Goście mogą zrelaksować się na tarasie. 

HOTEL*** W ELBLĄGU

Szlakiem Starych Pochylni - Rejs rozpoczyna się kończy na Pochylni Buczyniec (Podczas rejsu 6 razy statek
wyciągany jest z wody na pochylnie). Rejs rozpoczyna się na przystani statku Bursztyn i Zefir na terenie Pochylni
Buczyniec. Następnie po 200 m jednostka wpływa na wózek pochylniowy. Za pomocą urządzeń hydrotechnicznych
statek na wózku wyciągany jest po szynach kolejowych z wody. Suchym lądem pokonuje trasę 490 m z góry pochylni
Buczyniec do dołu, gdzie obniża się o blisko 21 m. Wypływa z wózka by drogą wodną Kanału Elbląskiego pokonać
około 2 km do kolejnej Pochylni Kąty, gdzie po raz drugi statek parkowany jest na wózku szynowym. Tym razem
transport suchym lądem ma długość 404 m, a spadek wysokości wynosi blisko 19 m. Na dole pochylni jednostka
wypływa z wózka by spacerowym rejsem po odcinku Kanału Elbląskiego po raz kolejny obniżyć się o kolejne 19 m na
Pochylni Oleśnica. Za trzecią pochylnią statek zawraca i tymi samymi pochylniami tylko tym razem wznosząc się z
dołu do góry jednostka wraca do miejsca wypłynięcia.
W trakcie całej podróży Kanałem Elbląskim gościom towarzyszy komentarz kapitana statku. Na pokładzie jest
możliwość skorzystania z ciepłych i zimnych napojów z bufetu.
Po rejsie, na statku serwowany będzie dwudaniowy obiad. 

REJS PO TRAWIE

Uznanie UNESCO wzbudziło monumentalne zamczysko wybudowane przez Krzyżaków czyli Zamek krzyżacki w
Malborku, który został wpisany na listę UNESCO w 1997 roku.
Jest to największy z zachowanych w Europie średniowiecznych zamków. Trzyczęściowa twierdza obronna w stylu
gotyckim składa się z Zamku Niskiego, Zamku Średniego i Zamku Wysokiego. Najpiękniejszy widok na zamek jest od
strony rzeki – Nogatu, a z zamkowej wieży roztacza się przeurocza panorama okolicy.
Zamek ma kubaturę 250 000 metrów sześciennych, nic więc dziwnego, że jego budowa trwała aż 30 lat. W ciągu tego
czasu powstała ogromna budowla z krużgankami otaczającymi dziedziniec, ozdobionymi zachwycającą do dziś
kamieniarką, maswerkami oraz kapitelami kolumienek z niezwykle realistycznymi scenami z życia ludzi w
średniowieczu. Detale architektoniczne ozdabiające zamek nie mają sobie równych na innych zamkach. Pośrodku
dziedzińca Krzyżacy wybudowali studnię nakrytą spadzistym dachem, na którym do dziś pelikan karmi pisklęta własną
krwią. Most przez Nogat przenosi nas w czasy rycerskie. Muzeum Zamkowe oferuje wiele atrakcji dla zwiedzających,
w tym kilka wystaw z dawną bronią, bursztynem, wyroby z porcelany i faďence oraz wyroby rzemiosła artystycznego.
źródło: Zamek krzyżacki w Malborku (polska.travel)

ZAMEK W MALBORKU

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/dziedzictwo-unesco/zamek-krzyzacki-w-malborku
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Część drewniana, spacerowa obejmuje główny pomost o długości 511,5 m, pokłady boczne ( tzw. ostroga) i dolne,
które umożliwiają przybijanie statków pasażerskich i jachtów. Spacerowicze i turyści chętnie odwiedzają to miejsce
również ze względów zdrowotnych, gdyż stężenie jodu w miejscach najdalej wysuniętych w morze jest dwukrotnie
wyższe niż na lądzie. Obecny kształt pomostu został nadany w 1927 roku z okazji 25 – lecia miasta. W latach 1989 –
91 dobudowano żelbetową głowicę ochraniającą pomost główny. 
Część lądowa, to Skwer Kuracyjny o powierzchni 20 tym m2, na terenie którego znajduje się zabytkowa fontanna,
muszla koncertowa, latarnia morska z punktem widokowym oraz stoiska z bursztynem i pamiątkami z Sopotu.

SOPOCKIE MOLO

Miasto Wolności i Solidarności z ponad 1000 letnią tradycją, morska stolica Polski i jeden z największych portów nad
Bałtykiem. To wyjątkowa metropolia, która od zawsze przepełniona jest duchem wolności i odwagi. 
Droga Królewska - Najważniejszym celem wycieczek z Polski i z całego świata jest Główne Miasto, czyli najbardziej
znana, zabytkowa część Gdańska. Wielojęzyczny tłum podziwia kultowy widok na Motławę, na której cumują statki
turystyczne otoczone zewsząd kamienicami na nabrzeżu i odbudowanej Wyspie Spichrzów. To tam grupy zachwycają
się jedną z ikon Gdańska – Żurawiem, będącym największym średniowiecznym dźwigiem portowym Europy, który
obecnie stanowi część muzeum.
Turyści, którzy przechodzą przez utrzymaną w stylu manieryzmu niderlandzkiego Bramę Zieloną na Długi Targ, mogą
podziwiać Trakt Królewski, który tworzy kilkadziesiąt, pieczołowicie odbudowanych po wojnie kamienic. Nad
Traktem majestatycznie wznosi się wieża Głównego Ratusza – niezmiennie budzi podziw i zachwyt. Podobnie jak
znajdujące się tuż obok Fontanna Neptuna, Złota Kamienica czy Dwór Artusa. 
Dwór Artusa jest nieodłączną częścią wspomnianej wcześniej Drogi Królewskiej. Rozpoczynały ją Brama Wyżynna i
Złota, przez które odbywały się triumfalne wjazdy do miasta. Następnie orszaki przemierzały ulicę Długą, aby dotrzeć
do Długiego Targu. Dziś cały ten odcinek to piękny, kolorowy i tętniący życiem deptak.
źródło: Gdańsk (polska.travel)

GDAŃSK

Elbląg leży w okolicach najgłębszej depresji w kraju i tym samym jest najniżej położonym miastem. Zlokalizowany jest
u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego, a nazwa miejscowości wywodzi się właśnie od nazwy tej rzeki. 
Miasto pod względem turystycznym to bardzo ciekawy punkt, zarówno na kilkugodzinną wizytę, jak i na weekend.
Elbląg atrakcje skumulował wokół Starego Miasta, które pomimo znacznych zniszczeń w czasie II wojny światowej
stanowi obecnie jedną z ciekawszych starówek w Polsce. Zwiedzanie Starego Miasta, czyli głównej atrakcji Elbląga,
najlepiej zacząć od Bramy Targowej, która ma 26 m wysokości i jest pozostałością średniowiecznych fortyfikacji.
Jedyny zachowany fragment oryginalnych umocnień obronnych pełni współcześnie funkcję tarasu widokowego i
informacji turystycznej. Najważniejszym punktem zwiedzania jest starówka, która może wydać się kiczowata lub
odrestaurowana w nietypowy sposób, jednak właśnie to stanowi o niepowtarzalności tego miejsca. Żadna inna polska
starówka nie jest tak charakterystyczna, jak ta w Elblągu, i warto ją docenić. 
źródło: Elbląg: co zobaczyć? Największe atrakcje i ciekawe miejsca. Gdzie zjeść? - Podróże (onet.pl)

ELBLĄG

https://www.polska.travel/pl/glowne-miasta/gdansk
https://podroze.onet.pl/polska/warminsko-mazurskie/elblag-co-zobaczyc-najwieksze-atrakcje-i-ciekawe-miejsca-gdzie-zjesc/p717hr6

