Założony 15.01.1955 r.

WYCIECZKA KLUBOWA KTP „WIERCIPIĘTY” :
MALBORK i TRÓJMIASTO – 09-11 listopada 2019 r.
PROGRAM :
08 listopada 2019 r. (piątek)
Godz. 16.40 – zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny (koło kas
biletowych).
Godz. 16.56 – wyjazd pociągiem ze Szczecina
Godz. 22.32 – przyjazd do Gdańska
Godz. 22.54 – autobusem miejskim nr 184 do przystanku Cygańska Góra.
Zakwaterowanie na trzy noce w Rezydencji Wind Rose ul. Nad Jarem 19
w Gdańsku. Apartament z jadalnią - aneks kuchenny z kuchenką mikrofalową.
W apartamencie są cztery sypialnie i dwie łazienki.

09 listopada 2019 r. (sobota)
O godz.9.34 wyjazd pociągiem do Malborka (przyjazd o godz.10.07).
Zwiedzanie zamku w Malborku (z przewodnikiem - ok. 3,5 godziny); jedna
z największych twierdz średniowiecznej Europy i zarazem największy w pełni
zachowany zamek na świecie.
Przerwa obiadowa.
O godz.15.25 pociągiem do Gdańska (przyjazd o godz.15.58)
Spacer po Gdańsku. Bazylika Mariacka - wnętrze wraz z wejściem na
wieżę (największa w Europie świątynia wybudowana z cegły, możliwość
zwiedzania i wejścia na wieżę do godz.17.30), kościół św. Brygidy (wnętrze),
kościół św. Katarzyny (wnętrze)

10 listopada 2019 r. (niedziela)
Godz.9.19 – pociągiem z Gdańska Głównego do Gdyni Głównej (przyjazd o
godz.9.43)
Spacer po Gdyni. Zwiedzanie ORP „Błyskawica” (czynny w godz. 10.0013.00) ; najstarszy zachowany niszczyciel – weteran II wojny światowej i
jedyny bojowy okręt aliancki, który uczestniczył aktywnie w działaniach przez
cały okres wojny.

Trasa piesza : Gdynia – Kamienna Góra – rezerwat „Kępa Redłowska” –
PKP Gdynia Redłowo (ok 7 km); krajobraz urwistego wybrzeża z lasem
bukowym oraz pozostałości stanowisk ogniowych 11. Baterii Artylerii Stałej
z lat 50-tych XX wieku.
.

.

Pociągiem SKM z Gdyni Redłowa do Gdańska Oliwy.
Zwiedzanie archikatedry w Oliwie (najdłuższy kościół w Polsce, możliwość
zwiedzania w godz. 14.00-17.30; o godz.15.00 demonstracja organów – 20
minutowy koncert).
W Gdańsku Oliwie przerwa na zjedzenie obiadu
Powrót pociągiem SKM do Gdańska. Wieczorny spacer : Złota Brama, Długi
Targ, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Żuraw, Filharmonia Bałtycka, Dom Pod
Murzynkiem, Zielona Brama

11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
Rano zostawienie bagaży w wyznaczonym
właścicielami miejsca noclegowego).

miejscu

(uzgodnione

z

Godz.07.34 – autobusem nr 106 spod dworca PKP Gdańsk Główny do
Westerplatte (przyjazd o godz.08:03)

Spacer po Westerplatte (czas zwiedzania - około dwóch godzin)

Kierunek zwiedzania:
Przystań statków pasażerskich
Schron i wieża obserwacyjna
Placówka"Fort"
Czołg T - 34
Cmentarz Obrońców - miejsce
nieistniejącej Wartowni nr V
6. Wartownia nr I
7. Ruiny Nowych Koszar
8. Pozostałości po "Willi
Podoficerskiej" - Wartowni nr III
9. Plac przed kopcem przy zniczach
10. Kopiec - Pomnik Obrońców
Wybrzeża
1.
2.
3.
4.
5.

Godz.10.50 – odpłynięcie tramwajem wodnym z Westerplatte.
Godz.11.25 – przypłynięcie do Gdańska
(Osoby nie zainteresowane zwiedzaniem Westerplatte mogą zostać w
centrum Gdańska i obejrzeć w godz. od 09.30 do 11.15
Paradę
Niepodległości)
Godz.11.30-13.30 – spacer po Gdańsku (Główne i Stare Miasto)
z przewodnikiem (przewodnik Jakub Nowak)
Przerwa obiadowa.
Godz.16.01 – wyjazd pociągiem do Szczecina
Godz.21.52 – przyjazd do Szczecina

ORIENTACYJNE KOSZTY :
 Noclegi w Gdańsku : łączna kwota za trzy noclegi - 100 zł
 Koszt przejazdów pociągiem na trasie Szczecin Główny – Gdańsk
Główny oraz Gdańsk Główny – Szczecin Główny (wg taryfa „Wcześniej”
– ulga 30%) – 45,50 zł w jedną stronę.
 Bilet jednorazowy na przejazd komunikacją miejską – normalny – 3,20,
ulgowy – 1,60, osoby które ukończyły 70 lat - bezpłatnie
 Bilet dobowy na SKM w Trójmieście (przejazdy w niedzielę) : 14 zł
 Bilet kolejowy Gdańsk-Malbork-Gdańsk : 2 X 11,90 = 23,80 zł
Koszty zwiedzania :
 Zwiedzanie zamku w Malborku z przewodnikiem : bilet normalny – 45 zł,
bilet ulgowy (osoby powyżej 65 r. życia i nauczyciele) – 35 zł)
 Zwiedzanie ORP „Błyskawica” : bilet normalny – 16 zł, bilet ulgowy – 8 zł
 20-minutowy koncert organowy w Oliwie – bilet normalny 4,50 zł, ulgowy
– 2,50 zł
 Wejście na wieżę Bazyliki Mariackiej : bilet normalny – 10 zł, bilet
ulgowy – 5 zł
 Tramwaj wodny : Westerplatte – Gdańsk – 35 zł
 Spacer po Gdańsku z przewodnikiem – 20 zł od osoby
Koszt wyżywienia we własnym zakresie wg indywidualnych upodobań
UWAGI KOŃCOWE :
W sprawie zapisów na wyjazd oraz uiszczania odpłatności : kontakt
telefoniczny (tel.609902208) lub mailowy (ahojprzygodo@o2.pl)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zapisach mają
osoby członkowie klubu „Wiercipięty”. Ilość miejsc ograniczona : liczebność
grupy – 8 osób
Powyższy plan ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom.
Informacja dla osób zbierających drewniane znaczki turystyczne :






Nr 212 – Zamek Krzyżacki w Malborku,
Nr 888 – Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte,
Nr 889 – Fontanna Neptuna w Gdańsku,
Nr 890 – Wielka Zbrojownia w Gdańsku – Arsenał,
Nr 891 – Bazylika Mariacka w Gdańsku

