
Biuro Turystyczne
Robin Tours

Andrzej Drozd 
78-100 Kołobrzeg ul. Złota 11b/33

Tel:  608 88 14 98
       Organizator Turystyki nr 27/17

Sopot – Gdynia - GdańskSopot – Gdynia - Gdańsk
Wycieczka w dniach 25-26.04.2019r.

Trasa wycieczki:
Kołobrzeg – Koszalin – Sopot - Gdynia  (250 km)
Gdynia - Gdańsk – Kołobrzeg (270 km ) 

DZIEŃ 1 – 25.04.2019r.

6.00 – wyjazd z Kołobrzegu 
10.00 – przyjazd do Sopotu
spacer po najdłuższym w Europie drewnianym molo, zobaczymy m.in. słynny Hotel Grand, 
zabytkową zabudowę kuracyjną, fontannę solankową  -  przerwa dla grupy na obiad w restauracji 
na słynnym „Monciaku”
14.00 – przyjazd na Skwer Kościuszki do Gdyni, spacer na Molo Południowe, zwiedzanie 
legendarnego Okrętu – ORP Błyskawica i Muzeum Marynarki Wojennej
17.30 - zakwaterowanie w Hotelu Mercure Gdynia Centrum  *** 
19.00 – spektakl w Gdyńskim Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej – SKRZYPEK NA DACHU 

Główny bohater Tewje, mieszkający wraz z żoną i pięcioma córkami w Anatewce musi wybierać pomiędzy 
poszanowaniem tradycji a szczęściem dzieci. Ubogi mleczarz, któremu wiara, nadzieja i modlitwa pozwalają z pogodą 
ducha znosić wszelkie przeciwności losu i stawiać czoło trudnościom związanym z życiem,  podejmuje decyzje z wiarą w
harmonię otaczającego go świata… Musical jest adaptacją książki Szolema Alejchema, opowiadającą o losach 
żydowskiej rodziny, skazanej na wygnanie z rodzinnej wsi w carskiej Rosji. „Skrzypek na dachu” jest także obrazem 
przemian, upadania tradycji, o której tak wiele się mówi i która nie wytrzymuje konfrontacji z nowymi zjawiskami. 
Musical „Skrzypek na dachu” to niekwestionowane arcydzieło gatunku. Premiera w 1964 r. na Broadway’u odniosła 
olbrzymi sukces, grany jest z wielkim powodzeniem na scenach całego świata.  (ok 3 h 10 min – od 60 zł – 90 zł)

DZIEŃ 2 -  26.04.2019r. 

8.30 – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Gdańska
11.00 – 14.00 – przyjazd na Stare Miasto Gdańska, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, spacer 
Traktem Królewskim -  najbardziej reprezentacyjnymi uliczkami Starego Miasta, Brama Złota, Długi 
Targ gdzie zobaczymy Ratusz, Dwór Artusa, Fontannę Neptuna, Bramę Zieloną, dalej przejście 
Długim Pobrzeżem wzdłuż Starej Motławy w kierunku zabytkowego Żurawia – najstarszego 
portowego dźwigu w Europie, Zwiedzanie Bazyliki Mariackiej – największego ceglanego kościoła na 
świecie, wejście na wieżę widokową, spacer ul. Mariacką – najpiękniejszą z ulic Gdańska 
14.30 - obiad dla grupy – 
16.30  - wyjazd z Gdańska 
ok 21.00 – powrót do Kołobrzegu



Koszt imprezy na osobę:

  359 zł 

Cena zawiera: 
Usługę pilota na czas trwania imprezy
Przejazd komfortowym autokarem na trasie wycieczki
Jeden nocleg ze śniadaniem dla grupy w Hotelu*** w Gdyni
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
(molo Sopot, ORP Błyskawica, Muzeum Marynarki Wojennej,  Kościół Mariacki w Gdańsku)
Usługę miejscowego przewodnika w Gdańsku 
Dwa obiady dla grupy w restauracjach
Ubezpieczenie KL + NNW 

Dodatkowe koszty: bilety do Gdyńskiego Teatru Muzycznego na spektakl SKRZYPEK NA 
DACHU

 60 zł bilet ulgowy (balkon I)
 90 zł bilet normalny (balkon I)

Wycieczkę zaplanowano dla minimum 40 uczestników + 1 pilot + 2 kierowców
UWAGI: Program wycieczki jest ramowy i może ulec zmianie. Kalkulację wykonano na dzień 15.10.2018r.  
Przewodnik realizuje program wycieczki w zależności od pogody, kondycji i zainteresowań uczestników. 


