
Wyjątkowe kąpielisko morskie u nasady Półwyspu Helskiego z dziesiątkami atrakcji 
i propozycjami wycieczek do najciekawszych miejscowości Północnych Kaszub

W Ł A D Y S Ł A W O W O   i   . . .  
Chcesz  pooddychać  nasączonym  jodem  leczniczym  morskim  powietrzem,  pospacerować  po  ciągnących  się

kilometrami  piaszczystych plażach,  zobaczyć  bajeczne  nadmorskie  krajobrazy  z  tarasów zabytkowych latarni  morskich,
podziwiać najpiękniejsze wschody i zachody słońca, spojrzeć na wyniosły bałtycki klif i poznać największe atrakcje Gdańska,
Półwyspu Helskiego oraz Północnych Kaszub, a przede wszystkim wspaniale wypocząć ?

Jeśli tak, to wybierz się z nami na niepowtarzalne wczasy nad Bałtykiem !

Trasa: Ruda Śląska – Władysławowo – Chłapowo – Swarzewo – Puck – Jastrzębia Góra – Krokowa – Wejherowo
– Jastarnia – Hel – Gdańsk – Gdańsk-Oliwa – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 05.06 – 16.06.2022 (12 dni)                                  Cena: 1750 zł
Zakwaterowanie: 
Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun”               WŁADYSŁAWOWO – pełne atrakcji miasto Kaszub leżące nad Bałtykiem  u  wrót
Władysławowo, ul. Spokojna 2                                     Półwyspu Helskiego ze znaną Aleją Gwiazd Polskiego Sportu. Ośrodek
tel. (58)  674 – 02 – 73                                                 położony jest w odległości 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży
Dzień imprezy Program imprezy

1 dzień  
05.06.2022
niedziela

Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca
zbiórki  o  godzinie  6.20.  Przyjazd do  WŁADYSŁAWOWA  w godzinach  popołudniowych.  Zakwaterowanie
w Ośrodku Wypoczynkowym „Neptun” w pokojach 2 i 3 – osobowych oraz typu studio z łazienkami (na
wyposażeniu: TV, czajnik bezprzewodowy, parawan). Przywitanie z Bałtykiem. Obiadokolacja. Czas wolny.
Nocleg.

Pobyt
we               

Władysławowie
z

możliwością
udziału

w 
bezpłatnych
wycieczkach

W  programie  pobytu  spacery  do  najciekawszych  miejsc  i  obiektów  we  WŁADYSŁAWOWIE
oraz super-atrakcyjne wycieczki do najbardziej interesujących miejscowości Północnych Kaszub:
CHŁAPOWO  (wieś  rybacka usytuowana  na wysokim klifie,  której  największą  atrakcją  jest  malowniczy
Wąwóz Chłapowski,  zwany przez Kaszubów „Rudnikiem”),  SWARZEWO (Sanktuarium Maryjne Królowej
Polskiego  Morza),  PUCK  (najstarszy  port  słowiański  nad  wodami  Bałtyku,  miejsce  zaślubin  Polski
z morzem i organizowanej corocznie Morskiej Pielgrzymki Rybaków), JASTRZĘBIA GÓRA (znane kąpielisko
morskie  z  przepięknym  klifowym  wybrzeżem  i  „Gwiazdą  Północy”  –  najdalej  wysuniętym  na  północ
skrawkiem Polski),  KROKOWA (ciekawy pałac w XVII-wiecznej szacie wzniesiony na czworokątnej wyspie
otoczonej fosą), WEJHEROWO (najważniejsza część Małego Kaszubskiego Trójmiasta z urokliwym rynkiem,
kościołem  z  Cudownym Obrazem  Matki  Bożej  oraz  pięknie  położonym,  wczesnobarokowym  zespołem
kalwaryjskim,  w skład którego wchodzi  26 kaplic),  JASTARNIA (wyjątkowa miejscowość  na Półwyspie
Helskim z ciekawymi obiektami, do których należą zabytkowy kościół marynistyczny, domy rybackie oraz
imponujący port),  HEL (kąpielisko morskie i port ze słynnym fokarium, ciekawym Muzeum Rybołówstwa
oraz wysoką latarnią  morską),  GDAŃSK  (jedno z  najpiękniejszych miast  Polski  z  Ratuszem,  Fontanną
Neptuna i  Dworem Artusa na  Długim Targu,  Bazyliką Mariacką – będącą drugą największą świątynią
Polski  i  pięknymi  budynkami nad  Motławą),  GDAŃSK-OLIWA  (dzielnica  Gdańska,  będąca  przez  wieki
własnością Cystersów, a obecnie znana w Polsce i poza jej granicami z archikatedry, w której znajdują się
bezcenne organy oliwskie)       

WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
12 dzień

16.06.2022
czwartek

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd z Władysławowa. Przyjazd do Rudy Śląskiej (Godula, ul. Podlas 36)
w godzinach wieczornych. 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów

Cena imprezy obejmuje:
- przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami - opłatę klimatyczną
- opłaty drogowe oraz parkingowe - ubezpieczenie NNW 
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota oraz rezydenta - podatek VAT (23 %)
- opiekę licencjonowanego przewodnika na terenie Gdańska 
- 11 noclegów (pokoje 2 i 3-osobowe oraz typu studio)
- 11 śniadań, 11 obiadokolacji
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

Koszt biletów wstępu oraz innych usług dodatkowych (np. rejs statkiem) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł 
w terminie do dnia 05.03.2022 r.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje

Biuro Podróży ATUT s.c.
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00

Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30
tel.  (32) 2 480 180

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


