WYCIECZKA SZKOLNA

PÓŁWYSEP HELSKI I POBRZEŻE KASZUBSKIE
CHAŁUPY – JASTARNIA – JURATA – HEL – ROZEWIE – JASTRZĘBIA GÓRA –
ŻARNOWIEC – JEZIORO ŻARNOWIECKIE – GNIEWINO – KROKOWA –
WŁADYSŁAWOWO – PUCK – MECHOWO – SMOLNO

1 dzień
Na początek odwiedzimy największą w Europie kolekcję kaktusów. Następnie
przejedziemy wzdłuż Półwyspu Helskiego przez słynne miejscowości
uzdrowiskowe. Zatrzymamy się w Chałupach, gdzie przespacerujemy się po plaży
oraz niewielkiej promenadzie. Następnie udamy się do Jastarni, aby zobaczyć
kolorowe rybackie kutry cumujące w porcie oraz odwiedzimy stare centrum.
Pójdziemy na długi spacer plażą, nad otwartym morzem do Juraty. Następnie
pojedziemy na Hel, gdzie odwiedzimy fokarium, należące do stacji morskiej
Uniwersytetu Gdańskiego – zobaczymy karmienie fok. Po zwiedzaniu Helu
udamy się w drogę do Jastrzębiej Góry. Wejdziemy na latarnię morską na
Rozewiu, z której roztacza się wspaniała panorama okolicy. Zakwaterowanie
i obiadokolacja w Jastrzębiej Górze (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami). Następnie
wieczorny spacer piękną piaszczystą plażą wzdłuż malowniczego brzegu
klifowego w Jastrzębiej Górze. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzimy Pobrzeże Kaszubskie. Przejedziemy trasą: Żarnowiec
(dawne opactwo cysterek, kościół Zwiastowania NMP), Jezioro Żarnowieckie
(elektrownia szczytowo-pompowa, miejsce gdzie budowano elektrownię
atomową), Gniewino (kompleks turystyczny „Kaszubskie Oko” z wieża
widokową i placami zabaw), Krokowa (zamek otoczony fosą), Władysławowo,
Puck (port, kościół św. Piotra i Pawła, Plac Wolności), Groty Mechowskie –
osobliwość geologiczną z czasów zlodowaceń. Na zakończenie wycieczki
obejrzymy młyn wodny w Smolnie oraz odpoczniemy przy ognisku.
Cena obejmuje:
•

przejazd wygodnym autokarem,

•

opłaty drogowe i parkingi,

•

opiekę pilota wycieczki z uprawnieniami
przewodnika terenowego,

•

1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację,

•

ognisko i kijki (kiełbaski we własnym zakresie).

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
215,235,260,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 25 zł/os.
Sugerowane bilety wstępów:

•

Hel – Fokarium ……………………....…………..……. cena: ok. 5 zł/os.

•

Rozewie – Latarnia Morska ………...…………………. cena: ok. 6 zł/os.

•

Gniewino – Kaszubskie Oko z wieża widokową……. cena: ok. 9 zł/os.

•

Groty Mechowskie …………………………….………. cena: ok. 3 zł/os.
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Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•

Hel – rejs statkiem na otwarte morze …………....…… cena: ok. 15 zł/os.

•

Hel – Muzeum Obrony Wybrzeża ……………….…… cena: ok. 11 zł/os.

•

Puck – Huty Szkła ……………………………………… cena: od 12 zł/os.

•

Władysławowo – Ocean Park ………………….……… cena: ok. 19 zł/os.

•

Kniewo – farma strusia afrykańskiego ………...…….. cena: ok. 11 zł/os.

•

Sarbsk – Park Morski ……...……………………...……. cena: ok. 29 zł/os.
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