
  

KALININGRAD  
JANTARNYJ - ŚWIETŁOGORSK 
Termin: 07-08.12.2019                                                                                       2 dni 
 

 

PROGRAM WYCIECZKI: 
 

Dzień 1 – Sobota - 07.12.2019 
Wyjazd autokarem:  
04:30 - Rumia, sprzed Dworca PKP; Stacja Paliw LOTOS; 
04:50 - Gdynia, sprzed Dworca PKP, przy dawnej poczcie; 
05:10 - Sopot – Stacja Paliw BP 
05:30 - Gdańsk Główny, przystanek autobusowy przed Dworcem PKP przy KFC.  
 

Przejazd do Kaliningradu.  Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie:  
➢ Muzeum Światowego Oceanu,  w którym zobaczymy m.in.:  

- Okręt Podwodny,  
- Statek Kosmiczny „Kosmonauta Wiktor Pacajew” – należący do Państwowej Instytucji „Roskosmos”, 
służył do prowadzenia badań kosmicznych oraz do komunikacji ze stacją kosmiczną MIR, 
- Akwarium z wielką ilością egzotycznych ryb i stworzeń morskich 
- Ekspozycję przedstawiającą historię Radzieckich i Rosyjskich badań mórz i oceanów  

➢ Muzeum słynnego filozofa Immanuela Kantego 
➢ Katedra na wyspie p.w. Matki Bożej i św. Wojciecha z mauzoleum Immanuela Kanta 
➢ Cerkiew Chrystusa Zbawiciela 
➢ Place, skwery i pomniki. 
➢ Wizyta na centralnym miejskim targu, gdzie sprzedawane są regionalne produkty i rękodzieło.  
 

Obiadokolacja w restauracji w Centrum Miasta. Zakwaterowanie w Hotelu min. ***, nocleg. 
 

Dzień 2 – Niedziela  - 08.12.2019 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Jantarnyj (Palmniki), gdzie mieści się 
największa kopalnia bursztynu na świecie (ok. 95% całego wydobycia bursztynu na świecie).  Obiad na 
terenie kombinatu wydobywczego. Spacer po promenadzie i zwiedzanie kompleksu muzealnego 
„Bursztynowy Zamek”. Następnie przejazd do Świetłogorska (Ruszowice), urokliwej miejscowości 
wypoczynkowej i sanatoryjnej. W okresie przedwojennym jeden z najpiękniejszych kurortów 
nadbałtyckich. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.  
 

CENA:  495 zł 
 

Cena obejmuje:  
• zakwaterowanie w hotelu *** w pokojach 2 osobowych 
• wyżywienie (1 x śniadanie, 1 x obiad, 1 x obiadokolacja) 
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie NNW, BP, KL 

Cena nie zawiera: 
• kosztów realizacji programu: 180zł (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi lokalnych przewodników, 
systemu słuchawkowy Audio Guide), płatne obligatoryjnie na miejscu, nie podlega rozliczeniu 
• wydatków własnych 
• napoi do obiadokolacji 

  

Uwaga: Limit bagażowy w autokarze – 15 kg + 5 kg bagaż podręczny 


