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KASZUBY 
 FARMA STRUSI W GARCZYNIE – MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYNIE 

– KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY WE WDZYDZACH KISZEWSKICH – 

CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI REGIONU W SZYMBARKU – WIEŻA 

WIDOKOWA NA WIEŻYCY  

 
1 dzień 

 

Rano odwiedzimy Farmę Strusi Afrykańskich w Garczynie. Strusie to ptaki żyjące 

od 60 do 70 lat, ważące do 150 kilogramów i biegające z prędkością do 60 km/h. 

Posmakujemy jajecznicy ze strusiego jaja. Następnie udamy się do Kościerzyny. 

Zwiedzimy Muzeum Kolejnictwa, gdzie największą część ekspozycji stanowią 

parowozy, które można oglądać nie tylko z zewnątrz, ale również wejść do środka 

budki maszynisty. Ponadto w muzeum zobaczymy lokomotywy spalinowe  

i elektryczne oraz kilka wagonów osobowych i towarowych. Oprócz ekspozycji na 

wolnym powietrzu i hali parowozowni, zwiedzimy przylegające doń warsztaty  

z oryginalnym wyposażeniem oraz będziemy mieli okazje spróbować swoich sił  

w uruchomieniu drezyny. Po południu odwiedzimy Wdzydze Kiszewskie – 

miejscowość położoną na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zwiedzimy 

Kaszubski Park Etnograficzny – najstarsze na ziemiach polskich muzeum na 

wolnym powietrzu. Znajdują się tu obiekty architektury regionalnej Kaszub  

i Kociewia tj.: dwory, szkoła, kuźnia, wiatraki, kościoły, karczmy, budynki 

gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze itp. Jeśli wystarczy sił, na zakończenie pobytu 

we Wdzydzach Kiszewskich wejdziemy na wieżę widokową, z której zobaczymy 

wspaniałą panoramę jezior wdzydzkich. Zakwaterowanie i obiadokolacja  

w okolicach Kościerzyny (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami). Wieczorem gry i zabawy 

integracyjne, nocleg. 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu udamy się do Szymbarka, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzimy 

obiekty znajdujące się na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu m.in.: 

najdłuższa deska świata, dom do góry nogami oraz największy koncertujący 

fortepian świata. Ponadto odwiedzimy kaszubski świat bajek, gdzie wysłuchamy 

kaszubskich legend opowiadanych przez gadające drzewo o imieniu Mestwin. Około 

południa ognisko z pieczeniem kiełbasek. Następnie spróbujemy swoich sił podczas 

przeprawy w Tarzan Parku. Do pokonania kilkanaście przeszkód wybranej trasy 

(wybór trasy uzależniony od wieku i wzrostu uczestników). Ostatnim punktem 

naszej wycieczki będzie zdobycie najwyższego szczytu Kaszub – Wieżycy. 

Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych. 
 

 

Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi przewodników miejscowych, 

• 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 

• ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 100-120 zł/os. 

 
Sugerowane bilety wstępów: 

• Garczyn - Farma Strusi Afrykańskich + jajecznica ….…….… cena: ok. 13 zł/os. 
• Kościerzyna - Muzeum Kolejnictwa …………………………. cena: ok. 8 zł/os. 

• Wdzydze Kiszewskie - Kaszubski Park Etnograficzny …….  cena: ok. 14 zł/os. 

• Wdzydze Kiszewskie – wieża widokowa …………………… cena: ok. 3 zł/os. 

• Szymbark - Centrum Edukacji i Promocji Regionu…….…… cena: ok. 35 zł/os. 

• Szymbark - Tarzan Park ….........……………..……………..…. cena: od 18-35 zł/os. 

• Wieżyca – wieża widokowa …………………………...……… cena: ok. 7 zł/os. 

 

 

 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 275,- 

36 – 40 300,- 

31 – 35 330,- 

25 – 30  365,- 

cena obowiązuje do 31.12.2022 

 



Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 

• Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego ………………….…. cena: ok. 4 zł/os. 

• Łubiana - Zakłady Porcelany ……………………………………. cena: ok. 6 zł/os. 

• Gołubie - Ogrody Botaniczne ……………………………………. cena: ok. 10 zł/os. 
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