
 

 

 
 

Pielgrzymka do  

Trójmiasta  
GDAŃSK – HEL – GDYNIA  

– SOPOT – MALBORK 
 

Termin: 4 – 6.05.2023 
 
 
 

DZIEŃ 1 (4.05.2023 czwartek): 
Zbiórka i wyjazd o godz. 6:00. Przyjazd do Gdańska, 
zwiedzanie Katedry w Gdańsku Oliwie zbudowanej  
na rzucie łacińskiego krzyża, mającej status 
najdłuższego kościoła w Polsce. Przejazd pod pomnik 
stoczniowców i słynną bramę pod Europejskim 
Centrum Solidarności, przejście na godz. 15:00 na 
Mszę Św. w Kościele św. Brygidy w Gdańsku. Spacer 
po centrum: Droga Królewska (ul. Długa, Fontanna 
Neptuna, Długi Targ, Kościół Mariacki, Żuraw).  
Czas wolny. Wieczorem przyjazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
 

DZIEŃ 2 (5.05.2023 piątek): 
Po śniadaniu przejazd do Gdyni i rejs statkiem z Gdyni  
na HEL, który zwany jest "początkiem Polski" i z którego podziwiać możemy z jednej 
strony część Zatoki Gdańskiej, a z drugiej otwarte morze. Zwiedzanie fokarium, 
podziwianie otwartego morza, spacer po miasteczku. Msza Św. w miejscowym Kościele 
pw. Bożego Ciała. Popołudniu przyjazd do GDYNI – jednego z najmłodszych miast w 
Polsce i perły architektury modernistycznej. Zwiedzanie miasta: spacer słynną ulicą 
Świętojańską na Skwer Kościuszki, Dar Pomorza (z zewnątrz), ORP Błyskawica (z 
zewnątrz), spacer Bulwarem Nadmorskim - Molo Południowe najbardziej znane miejsce 
w Gdyni. Na koniec przejazd do SOPOTU – spacer w centrum po reprezentacyjnej ulicy 
Bohaterów Monte Cassino, potocznie zwanej Monciakiem, wstęp na molo (najdłuższe 
drewniane molo w Europie). Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

 



 

 

CENA:  1000 PLN/os.  

DZIEŃ 3 (6.05.2023 sobota): 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Malborka, o godz. 10:00 Msza Św. w 
Kościele św. Jana Chrzciciela. Po Mszy od godz. 11:30 zwiedzanie zamku z 
Przewodnikiem. Po południu obiad w restauracji i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na 
miejsce przed północą. 
 
ŚWIADCZENIA: 
- przejazd komfortowym autokarem 
- pilot-przewodnik podczas trwania pielgrzymki 
- ubezpieczenie na czas podróży 
- 2 noclegi w hotelu w okolicach Gdańska (pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami) 
- 2 śniadania (bufet), 2 obiadokolacje w hotelu 
- 1 obiad w ostatnim dniu przed wyjazdem w drogę powrotną 
 
CENA nie obejmuje: 
- opłat za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem (zbierane w autokarze – ok. 
130zł/os.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


