
Termin wyjazdu:Termin wyjazdu:  01-04.07.2023 r.01-04.07.2023 r.
Dzień 01 Podstawienie autokaru – wyjazd z miejsca zbiórki. Muzeum Techniki Wojskowej GRYF * – prezentuje eksponaty w
sposób żywy i  dynamiczny poprzez interakcję  ze  zwiedzającymi.  Większość  eksponatów jest  sprawna technicznie,  można je
uruchomić   a nawet zobaczyć w akcji. Muzeum aktywnie uczestniczy w organizacji plenerowych widowisk historycznych, a także
w realizacjach historycznych filmów fabularnych i dokumentalnych, jak np. “Miasto 44”, “Kamerdyner”,  serial  “Czas Honoru
–  Powstanie”,  czy  w  produkcjach  Bogusława  Wołoszańskiego.  Obecnie  można  zobaczyć  ponad  100  pojazdów wojskowych,
samochodów zabytkowych, dział i rakiet, a także liczną broń, umundurowanie i wyposażenie wojskowe. Sopot a w nim Molo im.
Jana Pawła II – znane chyba wszystkim, ma około pół kilometra długości – część spacerowa ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi
w głąb Zatoki Gdańskiej – największa atrakcja miasta i jedna z największych atrakcji Trójmiasta.  → Czas do własnej aranżacji.
Kartuzy/Szymbark. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 02 Śniadanie.  Szymbark  –  Centrum Edukacji i Promocji Regionu *  – jest miejscem magicznym i nietuzinkowym,
położonym w samym sercu Kaszub, u stóp największego wzniesienia na Pomorzu – góry Wieżycy. W towarzystwie przewodnika
zwiedzimy i zobaczymy unikalne w skali świata obiekty, będą to m. in.:  Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW
"Gryf Pomorski", Kaszubski Świat Bajek, czy Największy Koncertujący Fortepian Świata. Jedną z najbardziej charakterystycznych
atrakcji znajdującą się w CEPR jest  Dom do Góry Nogami. Wieżyca –  Kaszubska wieża widokowa – widok na pofałdowaną,
kaszubską krainę jezior, lasów i pól – można podziwiać Kółko Raduńskie, czyli pierścień jezior i Wzgórza Szymbarskie. Kartuzy
– Muzeum Kaszubskie * – można obejrzeć liczne eksponaty związane z dawnym życiem i pracą Kaszubów, ich tradycją i kulturą
oraz bogata ekspozycja ceramiki  oraz haftu kaszubskiego,  a także kolekcja  z XVIII  i  XIX w. czepców i  malowideł na szkle.
→ Czas do własnej aranżacji. Obiadokolacja integracyjna. Nocleg. 

Dzień 03 Śniadanie. Gdańsk – Stare Miasto * – spacer po historycznej części miasta, dedykowany tym, którzy chcą zobaczyć to
co najbardziej znane i poznać, to co najważniejsze. SS Sołdek * – unikatowy zabytek techniki okrętowej, jedyny rudowęglowiec z
napędem parowym obecnie na świecie. Był pierwszym, prototypowym, pełnomorskim statkiem zbudowanym w Polsce po II Wojnie
Światowej.  Od  pierwszego  podniesienia  bandery  w  1949  r.  do  zakończenia  służby  w  1981  r.  „Sołdek”  odbył  1479  rejsów,
przewożąc łącznie ponad 3,5 miliona ton węgla i rudy żelaza.  → Czas do własnej aranżacji. Rejs statkiem wzdłuż gdańskiego
Nabrzeża  Przemysłowego,  gdzie  zobaczymy  m.in.  ogromnych  rozmiarów  statki  i  jeszcze  większe  dźwigi  przeładunkowe
– na Westerplatte – spacer po historycznym skrawku polskiej ziemi, gdzie padły pierwsze strzały II Wojny Światowej – tu broniła
się przez siedem dni nasza dzielna załoga. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 04 Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Pępowo –  Muzeum Volkswagena * – w obiekcie zgromadzono ponad 50 zabytkowych
aut,  a  wśród  nich  kultowe  Garbusy,  Transportery,  w  tym  słynne  Ogórki,  Golfy,  czy  jedyny  i  niepowtażalny  Kübelwagen
produkowany tylko  dla  niemieckiej  straży pożarnej.  Ponadto na terenie muzeum znajduje  się  wyjątkowo bogata i  oryginalna
kolekcja ponad 1000 miniaturowych samochodów w skali od 1:64 do 1:18.  Elbląg * –  należy do tych miast, o których można
powiedzieć że mają w sobie to "coś" i choć II WŚ odcisnęła na zabytkowej zabudowie swoje piętno to elbląska starówka jest jedną
z ciekawszych w naszym kraju. Obiad. →  Czas do własnej aranżacji. Powrót do miejsca zbiórki.

Cena:Cena:  1290 zł1290 zł dla 49-45 uczestników 1320 zł1320 zł dla 44-40 uczestników 

→→ transport  autokarem turystycznym + opłaty parkingowe; 3 noclegi,  3 śniadania,  2 obiadokolacje,  obiadokolacja integracyjna; bilety wstępu
(Muzeum Techniki Wojskowej GRYF, Molo w Sopocie,  Muzeum Kaszubskie,  Centrum Edukacji i Promocji Regionu, Kaszubska wieża widokowa,
SS Sołdek, rejs statkiem, Muzeum Volksawegena); obiad 4 dnia; usługi Przewodników; opieka Pilota; ubezpieczenie od NNW.

* zwiedzanie z Przewodnikiem
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