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MALBORK · GDAŃSK · GDYNIA · PRZYLĄDEK ROZEWIE · HEL · WESTERPLATTE ·  SOPOT · TORUŃ  
 

 PROGRAM RAMOWY 5 DNI 

 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Sierczy  w godzinach porannych. Przejazd do Malborka. Zwiedzanie zamku krzyżackiego. 
Zobaczymy pomieszczenia zamkowe, m.in.: Pałac Wielkich Mistrzów, salę kapitulną, wieżę Gdanisko oraz refektarz i izbę 
konwentu. Ponadto obejrzymy przedzamcze, kaplicę, fosę, dziedzińce, wieżę główną oraz figury mistrzów zakonu. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od wizyty w Europejskim Centrum Solidarności. Celem 
działalności Centrum jest „upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w 
budowie tożsamości europejskiej”.  Kolejno udamy się na spacer ulicami starego miasta – Drogą Królewską, od Bramy Złotej, 
przez ul. Długą i Długi Targ, do Bramy Zielonej. Zobaczymy dobrze zachowane kamienice bogatych gdańszczan, a wśród 
najważniejszych zabytków, dwór Artusa, Ratusz Głównego Miasta oraz Fontannę Neptuna. Zejście Długim Pobrzeżem do 
Motławy. Zatrzymamy się przy starym średniowiecznym dźwigu portowym – Żurawiu, którego ówczesny mechanizm 
napędowy działa do dziś. Przejście ul. Mariacką w stronę Bazyliki Mariackiej z cennym XVI-wiecznym ołtarzem oraz do kościoła 
Św. Brygidy z niezwykłym bursztynowym ołtarzem. Przejazd do Oliwy. Zwiedzanie Zespołu Opactwa Pocysterskiego: katedra,  
pałac opacki, zabytkowy park. Następnie udamy się do Gdyni. Przejście na skwer Kościuszki. Zwiedzanie Akwarium 
Gdyńskiego, niezwykłego muzeum, gdzie w akwariach, gablotach i dioramach - prezentowana jest fauna oraz flora mórz i 
oceanów świata. Przy nabrzeżu zobaczymy Niszczyciela ORP „Błyskawica”. Zwiedzimy żaglowiec „Dar Pomorza”. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd na Przylądek Rozewie. Zwiedzimy najstarszą na polskim wybrzeżu Latarnię Morską im. Stefana 
Żeromskiego z XIX w. w której znajduje się  też atrakcyjne Muzeum Latarnictwa. Przejazd w kierunku Helu. Zwiedzanie miasta: 
ulica Wiejska z domami rybaków z charakterystyczną konstrukcją szkieletową – pozostałością budownictwa kaszubskiego z 



 

 

XVIII/XIX w., Muzeum Rybołówstwa, Fokarium, port rybacki, latarnia morska. Udamy się także na cypel helski. Powrót na 
obiadokolację połączoną z ogniskiem. Nocleg.  
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Wystawa główna, umieszczona 14 metrów pod 
ziemią, to miejsce refleksji nad okrucieństwem i terrorem związanym z II wojną światową. Następnie udamy się na rejs na 
Westerplatte - miejsca, w którym ostrzałem fortu z pancernika Schleswig-Holstein 1 września 1939 roku o godz. 4:45, 
rozpoczęła się druga wojna światowa. Zobaczymy Pomnik Obrońców Wybrzeża o wys. 25 metrów, wystawę plenerową 
„Symbol”, napis „Nigdy Więcej Wojny”, niewielki Cmentarz Poległych Obrońców Westerplatte, koszary oraz zachowane 
wartownie. Następnie przejazd do Sopotu – nadmorskiego kurortu, zarazem miasta uzdrowiskowego. Spacer główną ulicą – 
deptakiem „Monte Cassino”, zobaczymy m.in.: słynny Krzywy Domek. Udamy się na słynne sopockie molo, z którego rozciąga 
się piękny widok na Morze Bałtyckie. Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Torunia. Nawiedzimy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Na górnej 
kondygnacji w prezbiterium znajduje się ołtarz - dokładna replika prywatnej kaplicy św. Jana Pawła II w Watykanie z obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej, podpisanym przez Świętego, z relikwią - ampułką z Jego krwią. Wnętrze zdobią m.in. liczne 
witraże, mozaiki, malowidła biblijne, stacje drogi krzyżowej oraz poczet 34 świętych i wielkich Polaków. Nawiedzimy także 
Kaplicę Pamięci. Z kolei na placu przed świątynią zobaczymy fontanny i pomniki, m.in.  papieża św. Jana Pawła II, św. Rodziny, 
św. Piotra, Mieszka I oraz Dobrawy z krzyżem i biblią. Udamy się na Stare i Nowe Miasto z XIII-wiecznym układem 
urbanistycznym. Zobaczymy gotycki ratusz z wieżą zegarową, Dwór Artusa, kamienicę Pod Gwiazdą, pomnik Mikołaja 
Kopernika, katedrę św. Janów, gotyckie kościoły NMP i św. Jakuba, Dom Kopernika i Krzywą Wieżę. Następnie zwiedzanie 
Żywego Muzeum Piernika, gdzie będziemy mogli zobaczyć proces powstawania pierników, według tradycyjnych receptur, a 
także wziąć udział w procesie powstawania tych wyśmienitych ciastek. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie 
pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych. 
 

TERMIN:  11.05-15.05.2022r 
CENA: 1550 zł przy 33 osobach (im więcej osób tym taniej) 
 
ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• 4 noclegi w hotelu**/*** lub pensjonacie, pokoje 2- os. z łazienkami 
• 4 śniadania, 1 obiad, 4 obiadokolacje (w tym jedna połączona z pieczeniem kiełbasek przy ognisku) 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł 
• opłatę na TFG i TFP 
• bilety wstępu, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe  
 

UWAGI: 

• program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty 
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem 
COVID-19 
 
 


