Kaszuby Północne – pobrzeże Bałtyku i nie tylko ...
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Dzień 1

Kaszuby to wyjątkowy fragment Pomorza. Ciekawa grupa etniczna z żywym folklorem,
tradycjami i językiem. W programie różne osobliwości Kaszub.
Na terenie tym mnóstwo atrakcji turystycznych mających związek z Bałtykiem, ale także
z ciekawą i burzliwą historią tego miejsca.
Kaszuby Północne to kolebka polskiej floty, urokliwe miasteczka i kurorty.
W programie także mało znane Kociewie położone między Kaszubami i Żuławami.
Trasa liczy ok. 1100 km.
Termin :

25.08.-30.08.2014

Miejsce zbiórki: ul. Towarowa (róg Składowej) godz. 7.00
Wyjazd z Poznania, po drodze Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz
Skansen w Szymbarku, a tam największa atrakcja Kaszub – „Dom na głowie”. Ponadto
najdłuższa deska wpisana do Księgi Rekordów Guinessa, oryginalny Dom Sybirak.
Dojazd w okolicę Jastrzębiej Góry. Spacer plażą w kierunku Lisiego Jaru – malowniczego
wąwozu. Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2

Wycieczka: Krokowa, Żarnowiec, Nadole – Zagroda Gburska, Piaśnica, Wejherowo.
W Żarnowcu opactwo benedyktynek, dawniej Cysterek, z gotyckim kościołem bogato
wyposażonym. Po sąsiedzku Zagroda Gburska z mini skansenem. Po drugiej stronie
jeziora pomnik i cmentarz ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego w Piaśnicy. W Mechowie
jaskinia, a w Wejherowie niepowtarzalna atmosfera wąskich uliczek, ratusz, fara,
kościół św. Anny i zespół barokowych kaplic Kalwarii Wejherowskiej. Piękny park nad
potokiem Cedron. Powrót.

Dzień 3

Wycieczka: Półwysep Helski, Rozewie, Władysławowo, Swarzewo.
Rozewie - najbardziej na północ wysunięty punkt Polski, Latarnia morska z 1882 r.
Władysławowo – ważny port rybacki, w dzielnicy pensjonatów Hallerówka – drewniana
willa gen. Józefa Hallera. W Swarzewie sanktuarium Matki Bożej – Gwiazdy Morza.
Mierzeja Helska – półwysep o długości 34 km z rybacką Jastarnią i elegancką Juratą. Na
skraju Hel z malowniczym centrum i przepiękną plażą, muzeum rybołówstwa, latarnia
morska i fokarium. Powrót.
Wycieczka: Gdynia miasto portowe ze słynną ulicą Świętojańską i Skwerem Kościuszki,
a tam ORP Błyskawica, Dar Pomorza, dalej Bulwar Nadmorski aż po klif w Orłowie.
Także Puck z gotyckim kościołem parafialnym Piotra i Pawła, Głazy 12 Apostołów,
ewentualny rejs statkiem po zatoce (za dodatkową opłatą). Powrót.

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Informacje
dodatkowe
Cena

Ostatni dzień poświęcony będzie na poznanie jeszcze jednego bogactwa Kaszub, jakim
jest bursztyn. Przejazd do Gdańska, a tam zakład bursztyniarski lub Muzeum Bursztynu,
kościół św. Brygidy z bursztynowym ołtarzem, a na zakończenie poszukiwanie bursztynu
na plaży. Spacer po Starówce i powrót do hotelu.
Po śniadaniu wyjazd. W drodze do Poznania Pelplin ze wspaniałym opactwem
Cystersów z gotyckim kościołem, a w Tczewie ciekawe Muzeum Wisły. Przyjazd do
Poznania w godzinach wieczornych (ok. 20.00)
Zakwaterowanie: Ośrodek wypoczynkowy „Gościniec Ori” ul. Wiatrakowa 41, 84-104
Jastrzębia Góra
900 zł obejmuje: przejazd autokarem, 5 noclegów w pok. 2- lub 3-osobowych z
łazienką, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, opiekę pilota, przewodnika, wstępy do obiektów,
ubezpiecz. NNW

