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PELPLIN - WŁADYSŁAWOWO – GDYNIA - HEL – JASTRZĘBIA GÓRA- JEZIORO ŻARNOWIECKIE -  ELEKTROWNIA WODNA 

ŻARNOWIEC – NADOLE – KROKOWA - ROZEWIE – PUCK   
  

PROGRAM RAMOWY 7 DNI  
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Pelplina. Nawiedzimy Katedrę 
Wniebowzięcia NMP – gotycki kościół, będący pierwotnie świątynią klasztoru Cystersów. Katedra jest jedną z największych 
świątyń gotyku ceglanego w Polsce. Podziwiać będziemy również zachowane zabudowania zakonne skupione wokół 
czworobocznego wirydarza. W Bazylice Katedralnej w Pelplinie zachowały się jedne z najpiękniejszych instrumentów 
organowych w Europie: XVII- wieczne, barokowe organy boczne oraz potężne XIX -  wieczne, neogotyckie organy główne, 
zaliczane do jednych z największych na Pomorzu. Zwiedzimy także  Muzeum Diecezjalne z bogatymi zbiorami sztuki gotyckiej, 
m.in. Biblią Gutenberga z oryginalną XV – wieczną oprawą, będącą „perłą” wśród eksponatów. Jest to jedyny egzemplarz, 
który znajduje się w Polsce. Ponadto o unikatowości Biblii świadczy znajdująca się na stronie 46 plama tuszu, prawdopodobnie 
rozlanego przez drukarza, ukazująca sposób drukowania, tzn. ruchomą czcionką. Przejazd na obiadokolację i nocleg we 
Władysławowie lub okolicach.  
Podczas całego pobytu, zakwaterowanie w jednym – pięknym wypoczynkowo miejscu. Możliwość organizacji czasu według 
własnych upodobań, jak również możliwości brania udziału w organizowanych wycieczkach  
DZIEŃ 2  
Śniadanie.  Przejazd do Gdyni - nowoczesnego miasta portowego, zachwycającego swoją infrastrukturą, rozwijającym się 
biznesem i atrakcjami turystycznymi. Istnieje tam jedno unikalne miejsce, w którym czas się zatrzymał. Tutaj z dala od zgiełku 
metropolii można naprawdę odpocząć. Orłowo, bo o nim mowa, to szczególna dzielnica Gdyni. Posiada nienaruszony klimat 
wiosenno-letniej nadmorskiego kurortu z lat 20. Bezpretensjonalna, lekko artystyczna atmosfera, która rozpościera się po 
pięknej okolicy kusi swoim urokiem. Znajdą tu coś dla siebie esteci, miłośnicy nadmorskich kamieniczek, a także…mody. Wiele 
jest plaż w Trójmieście, ale żadna nie może równać się z tą. Najbardziej charakterystycznym elementem Orłowa jest porośnięty 
drzewami klif. Jego wyjątkowość polega właśnie na tym, że porośnięty jest lasem, pod nim natomiast mamy wąską plażę. 
Główna część Orłowa to bulwar, molo i klimatyczne, secesyjne kamieniczki piętrzące się u podnóża wzniesienia. Czas wolny, 
który można wykorzystać na ucztę w jednej z wielu słynnych tawern. Następnie udamy się na krótki spacer po Skwerze 
Kościuszki. Czas wolny na odpoczynek, bądź  oglądanie przy nabrzeżu: Niszczyciela ORP „Błyskawica”, żaglowca  „Dar 
Pomorza”. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
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DZIEŃ 3 
Śniadanie. Udamy się Hel. 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. Czas wolny. Przejazd do Jastrzębiej Góry. Podziwianie widoków z klifowego brzegu nad 
morzem. Zobaczymy: Obelisk Gwiazda Północy – wyznaczający najbardziej wysunięty na północ punkt Polski, kapliczkę księży 
Jezuitów, wąwóz Lisi Jar. Przejdziemy Promenadą Światowida – głównym deptakiem prowadzącym na plażę (możliwość 
zakupu pamiątek). Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Żarnowieckie - niezwykle czarujący zakątek północnych Kaszub. Wyjątkowe ukształtowanie 
terenu Wysoczyzny Żarnowieckiej, czysta woda akwenu oraz wydarzenia historyczne, które już na zawsze zmieniły krajobraz 
kulturowy regionu powodują, że nie sposób oprzeć się urokowi tego miejsca. Ponadto w  miejscowości Czymanowo, 
zobaczymy także Elektrownię Wodną Żarnowiec - największą w Polsce elektrownię szczytowo-pompową o mocy 716 MW. 
Jej budowę rozpoczęto w 1976 r., a uruchomienie nastąpiło w 1983 r. Następnie zwiedzimy Skansen Nadole – Zagrodę 
Gburską i Rybacką, w którym poznać można życie codzienne Kaszubów z XIX wieku. Zatrzymamy się także  w Krokowej, aby 
odwiedzić siedzibę rodziny von Krockow – a zarazem jedną z największych atrakcji turystycznych Województwa Pomorskiego 
i Północnych Kaszub. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Na Przylądku Rozewie zwiedzimy najstarszą na polskim wybrzeżu Latarnię Morską im. Stefana Żeromskiego z XIX 
w. w której znajduje się  też atrakcyjne Muzeum Latarnictwa. Przejazd do Pucka. Spacer po mieście. Udamy się na Stare Miasto 
ze średniowiecznym układem ulic. Zobaczymy ratusz, gotycki  kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ruiny zamku, Słup 
Zaślubinowy. Udamy się na drewniane molo ze stylową okrągłą restauracją „Perła Pucka”. Czas wolny. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Dzień przeznaczony na wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg.   
 
DZIEŃ 7 
Śniadanie, wykwaterowanie. Ewentualny czas wolny do dyspozycji grupy – do ustalenia. Powrót do miejsca zbiórki. 
Zakończenie wycieczki.  
 

TERMIN:   06-12.09.2021 
CENA:        1450 zł 
 
ZAPEWNIAMY: 

●  komfortowy przejazd na całej trasie  
●  6 noclegów w hotelu lub pensjonacie, pokoje 2-3 os. z łazienkami 
●  6 śniadań, 6 obiadokolacji 
●  opiekę pilota na całej trasie 
●  bilety wstępu oraz inne wydatki programowe 
●  ubezpieczenie NNW do 10 000 zł  
● opłaty na TFG  i TFP 

 
UWAGI: 
• 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 czy wynikających z nich ograniczeń. 
 
 


