
  

  

WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA      SS  ZZ  KK  OO  LL  NN  AA  
 

WYSPA WOLIN I OKOLICE 
UZDROWISKO KOŁOBRZEG – SZCZECIN – WYSPA WOLIN – WOLIŃSKI PARK 

NARODOWY – KURORT MIĘDZYZDROJE – RUINY KOŚCIOŁA W TRZĘSACZU 

 
1 dzień 

 

Pojedziemy do Kołobrzegu – największej miejscowości uzdrowiskowej na polskim 

wybrzeżu, gdzie zwiedzimy najważniejsze atrakcje miasta m.in.: latarnię morską, 

molo, ratusz miejski i bazylikę. Po południu udamy się do Szczecina – jedynego 

polskiego miasta leżącego na zachodnim brzegu Odry o pięknej architekturze,  

z układem ulic wzorowanym na Paryżu. Odwiedzimy reprezentacyjny zakątek 

miasta zwany Wałami Chrobrego. Przespacerujemy się po pięknie położonej  

na wysokiej skarpie starówce, gdzie zobaczymy m.in.: Pałac pod Globusem, Zamek 

Książąt Pomorskich (z zewnątrz), Stajnie Książęcą, Bramę Królewską, Basztę  

7 Płaszczy, Ratusz Staromiejski i Katedrę św. Jakuba. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem zakwaterowanie w Szczecinie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami). 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu udamy się na Wyspę Wolin, gdzie odwiedzimy żubry w Wolińskim 

Parku Narodowym. Następnie udamy się do Międzyzdrojów – jednego  

z najbardziej renomowanych nadmorskich kurortów. Zobaczymy tutaj 

„Promenadę Gwiazd” z odciskami dłoni znanych aktorów oraz Muzeum Figur 

Woskowych. Po południu wyruszymy w drogę powrotną, odwiedzając po drodze 

Trzęsacz – ruiny gotyckiego kościoła pochłanianego przez morze. W trakcie 

przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym 

zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu  

w cenie 40 zł/os. Przyjazd przed szkołę w późnych godzinach wieczornych. 

 

Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 70 zł/os. 

 
 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Kołobrzeg – latarnia morska  ……………….…………. cena:  ok. 10 zł/os. 

• Kołobrzeg – molo ……………….……………………… cena:  ok. 4 zł/os. 

• Szczecin ………………………………………………….. bez wstępów 

• Woliński Park Narodowy – muzeum ………………… cena:  ok. 5 zł/os. 

• Woliński Park Narodowy – Żubrowisko …………..… cena:  ok. 5 zł/os. 

• Międzyzdroje – Muzeum Figur Woskowych ……….. cena:  ok. 15 zł/os. 

• Trzęsacz – Muzeum Multimedialne na Klifie ……….. cena:  ok. 20 zł/os. 

• Rezerwa na zmianę cen biletów wstępu w 2023 r. ….. ok. 10 zł/os. 

 

 

 

 

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

 

 

DZIECI CENA 

41 – 51  480,- 

36 – 40 520,- 

31 – 35 580,- 

25 – 30  660,- 

 cena obowiązuje do 31.12.2023 

 



 

Dodatkowo lub zamiennie proponujemy: 
 

• Dobrzyca – Ogrody Tematyczne Hortulus ( z przewodnikiem +10 zł.)……….……………. cena:  ok. 24 zł/os. 

• Dobrzyca – Hortulus [wieża i labirynt] (z przewodnikiem +14) …………………………….. cena:  ok. 32 zł/os. 

• Kołobrzeg – Muzeum Oręża Polskiego …………………………………………………...……. cena:  ok. 15 zł/os.   

• Kołobrzeg – Muzeum 6D – Maszoperia …………………………………………………...…… cena:  ok. 13 zł/os. 

• Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich – zwiedzanie wnętrz (cela czarownic) ……….…… cena:  ok. 5 zł/os. REMONT 

• Szczecin – Muzeum Techniki i Komunikacji …………………………………………………... cena:  ok. 10 zł/os. 

• Szczecin – wieża katedralna …………………………………………...………………...……… cena:  ok. 8 zł/os. 

• Szczecin – Podziemne Trasy Szczecina ………………………………………………...………. cena:  ok. 23-32 zł/os. 

• Międzyzdroje – Bałtycki Park Miniatur …………………………...…………………………… cena:  ok. 18 zł/os. 

• Wyspa Wolin – Bunkier V3 ………………………….......................................................….…… cena:  ok. 4 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


