
 
 

 

BLASKI BAŁTYKU 

 

WESTERPLATTE - MIERZEJA WIŚLANE - GDYNIA - JURATA - HEL - PUCK - REWA 

MECHELINKI - PIAŚNICA WIELKA - MECHOWO - WEJHEROWO - GDAŃSK 
 

  PROGRAM RAMOWY 7 DNI 
     

 
DZIEŃ 1  
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia o godz. 7:00. Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie 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”, 
koszary oraz zachowane wartownie. Kolejno przejazd w kierunku przekopu Mierzei Wiślanej, który połączy wody Zalewu 
Wiślanego z Morzem Bałtyckim oraz umożliwi żeglugę między tymi akwenami. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
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 z Redłowa Bulwarem Nadmorskim ( ok 2 km ) do  Skweru 
Kościuszki. Jest to urokliwa i niemęcząca trasa biegnąca wzdłuż brzegu morskiego. Czas wolny na odpoczynek, bądź 
oglądanie przy nabrzeżu: Niszczyciela ORP „Błyskawica”, żaglowca „Dar Pomorza” lub Akwarium, Powrót na 
obiadokolację i nocleg.   



 
 

 

 

DZIEŃ 3  
Śniadanie. Przejazd do Juraty. Spacer oraz wejście na molo. Kolejno udamy się do Helu. Zwiedzanie miasta: ulica Wiejska 
z domami rybaków z charakterystyczną konstrukcją szkieletową – pozostałością budownictwa kaszubskiego z XVIII/XIX 
w., Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Helu, Fokarium, port rybacki, latarnia morska. Udamy się także na cypel helski. Czas 
wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.   
  

DZIEŃ 4  
Śniadanie. 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, Słup Zaślubinowy. Udamy się na drewniane molo ze 
stylową okrągłą restauracją „Perła Pucka”. Czas wolny. Kolejno przejazd do Rewy. Spacer po Cyplu Rewskim, który został 
utworzony przez prąd morski płynący w kierunku Zatoki Gdańskiej. Zobaczymy też krzyż poświęcony ofiarą morza oraz 
Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza. Czas wolny. Kolejno spacer brzegiem morza do Mechelinek. Czas wolny. 
Powrót na obiadokolację i nocleg.    
 

DZIEŃ 5  
Śniadanie. Przejazd do Mechowa – spacer do Grot Mechowskich – ewenement na skale niżu środkowoeuropejskiego 
Przejazd do Piaśnicy Wielkiej. W lasach piaśnickich zobaczymy masowe groby ofiar, miejsca palenia zwłok, kaplica-
mauzoleum i pomnik poświęcony zamordowanym przez okupantów niemieckich w pierwszych miesiącach II wojny 
światowej. Przejazd do Wejherowa – spacer z przewodnikiem po mieście, Parku im. Majkowskiego oraz Kalwarii 
Wejherowskiej.   Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.   
 

DZIEŃ 6  
Śniadanie. Dzień przeznaczony na wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg.  
   

DZIEŃ 7  
Śniadanie, po którym czas wolny nad morzem. Wykwaterowanie, po którym przejazd do Gdańska. Udamy się pod Trzy 
Krzyże – pomnik upamiętniający niepodległościowe zrywy narodu polskiego oraz poniesione ofiary. Czas wolny – 
możliwość zwiedzenia we własnym zakresie Europejskiego Centrum Solidarności czy słynnej Sali BHP jak również 
spacerów po Starym Mieście. Obiad. Wyjazd z Gdańska około 18.00. Powrót do miejsca zbiórki i zakończenie wycieczki 
około 20.30 
  

TERMIN:   16 - 22.05.2022  

CENA:        1510 zł  

                   1410 zł dla członków „S” 
 

ZAPEWNIAMY:  

● komfortowy przejazd na całej trasie; 

● 6 noclegów w hotelu, pokoje 2-3 os. z łazienkami; 

● 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad; 

● 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.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czcionka

