Szlakiem Hanzeatyckim .. 3 dni
Dzień I

Wyjazd z o godzinie 5:00, a następnie przejazd do Torunia, spotkanie z przewodnikiem i

zwiedzanie miasta: Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Ratusz Staromiejski, Dom
Mikołaja Kopernika oraz Kamienica pod Gwiazdą, a także Muzeum Piernika. Następnie wyjazd do
Orbitarium, gdzie można sprawdzić, czy prawdą jest, że odległy sygnał dociera z opóźnieniem, ile
ważyłby człowiek, mieszkając na Marsie lub Saturnie i dlaczego Jowisz ma burzliwą atmosferę. Ostatnim
punktem wycieczki jest rejs po najdłuższej rzece w Polsce – Wiśle. Około godziny 19:00 przyjazd na
obiadokolację i nocleg.

Dzień II

Śniadanie o godzinie 7:00, a po nim przejazd do Malborka, w którym znajduje się gotycki

Zamek Krzyżacki, będący twierdzą obronną tegoż zakonu. Należy on do jednych z największych gotyckich
zespołów architektonicznych na świecie. Około godziny 11:30 przejazd do Gdańska, spotkanie
z przewodnikiem i zwiedzanie Westerplatte z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża Westerplatte, gdzie na
skrawku gdańskiej ziemi garstka polskich żołnierzy przez 7 dni odpierała ataki przeważających wojsk
niemieckich. Stąd udamy się na spacer najbardziej reprezentacyjnymi ulicami Gdańska, który przybliży
skomplikowany charakter i dawną jego świetność. Trasa prowadzi wzdłuż najbardziej znanych zabytków
Złotej Bramy, Ratusza, Fontanny Neptuna itp. Około godziny 21:00 przyjazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień III

Śniadanie o godzinie 7:00, przejazd do Warszawy na krótkie zwiedzanie stolicy: spacer

do pomnika Powstania Warszawskiego, ul. Miodowa, dom w którym urodziła się M. C.
Skłodowska, Barbakan, Nowe Miasto, Stare Miasto z pomnikiem syrenki, Katedra św. Jana, Plac
Zamkowy. Krótka przerwa na zakup pamiątek, a po niej wyjazd w drogę powrotną. Przybliżony
przyjazd około 22:30.

Cena: 382zł os. kalkulacja dla 43 os. płacących + 5 opiekunów gratis.
Świadczenia: transport, parkingi, 2 noclegi w pokojach* 3 i 4 os. z
łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, przewodnika po
Toruniu, zamku w Malborku, Gdańsku i Warszawie, ubezpieczenie.
Cena nie zawiera biletów wstępu na: seans w Planetarium 8zł, wejście do
sali interaktywnej Orbitarium 6zł, Domu Mikołaja Kopernika 7zł, rejs po Wiśle
12zł oraz na zamek w Malborku 21zł

