
Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Rozpoznanie terenu – zacznie-
my od spaceru wzdłuż wybrzeża 
Zatoki, przepiękne widoki gwa-
rantowane!
Obiadokolacja
Morska integracja – na przeła-
manie pierwszych lodów czeka-
ją Was gry i zabawy integracyjne. 
Zajęcia dostosujemy oczywiście 
do Waszego wieku
 

Śniadanie
Kajakarstwo – pod okiem ra-
townika, wybierzecie się na 
krótką wycieczkę po wodach Za-
toki. Będziecie mogli spojrzeć na 
Gdańsk z innej perspektywy.
Blanketball – siatkówka nie jest 
Waszą najmocniejszą dyscypliną 
sportu? Spokojnie, postaramy 
się żebyście pokochali ją na 
nowo!
Baloniada – super zabawa dla 
młodszych i starszych! Od Wa-
szego refleksu okaże się kto wyj-
dzie suchy, a kto przemoknięty 
do suchej nitki.

Slackline – chcielibyście zrobić 
parę kroków na linie zawieszo-
nej nad ziemią? Wydaje się ba-
nalnie proste? Przekonacie się 
sami!
Obiadokolacja
Karaoke

 
 
Śniadanie
Rowerowy Gdańsk – zwiedza-
nie miasta na rowerach? Czemu 
nie! Pod opieką przewodnika 
zagłębimy się w gdańską Sta-
rówkę zwiedzając między inny-
mi: Złotą Bramę, ul. Długi Targ 
z Fontanną Neptuna, Ratusz 
Główny, Długie Pobrzeże oraz 
Żuraw (z zewnątrz). Przejdzie-
my się również najpiękniejszą 
ulicą Starówki – ul. Mariacką 
oraz wejdziemy na wieżę Bazy-
liki Mariackiej (fakultatywnie). 
Chwila czasu wolnego na zakup 
pamiątek.
Ścianka wspinaczkowa – czy 
dacie rade wspiąć się na wy-
sokość kilku lub kilkunastu 
metrów? Z pomocą instruktora 
i liny asekuracyjnej na pewno 
tak 
Obiadokolacja
Mam talent 

Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje

Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)

Realizacja programu turystycznego, 
opieka: koordynatora przez cały czas 

trwania wyjazdu, przewodników 
lokalnych i ratownika wodnego

C E N A  O D
w i ęc ej  i n fo r m acj i :

P L N

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość 
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki. 792-514-726

dzieciakiwpodrozy.pl    

zatoka dzień

gdańska

W  C E N I E

Śniadanie
Wyspa Sobieszewska – pod-
czas spaceru ścieżką przyrod-
niczo-dydaktyczną odwiedzicie 
rezerwat przyrody „Ptasi Raj” 
w Górkach Wschodnich. Słynie 
on nie tylko z pięknych okazów 
ptaków i roślin, ale także z ma-
lowniczych widoków na ujście 
Wisły, które będziecie mogli 
podziwiać z dwóch wież wido-
kowych.
Obiadokolacja
Piżama Party 

Śniadanie
Wykwaterowanie
Twierdza Wisłoujście (fakulta-
tywnie) – zobaczycie niezwykły 
zabytek sztuki fortyfikacyjnej, 
w pełni zachowany w orygina-
le, co stanowi unikat na skalę 
światową. Dzieje twierdzy się-
gają XIV wieku, czasów krzyżac-
kich, gdzie przez stulecia peł-
niła różnego rodzaju funkcje. 
Jakie dokładnie?  Dowiecie się 
tego na miejscu podczas zwie-
dzania z przewodnikiem.
Wyjazd powrotny. 
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