
GDAŃSK + HEL 



GDAŃSK 
• Jest to miasto o ponad tysiącletniej 

historii, którego tożsamość na 
przestrzeni wieków kształtowała się 
pod wpływem różnych kultur.

• Gdańsk był ongiś również 
największym miastem 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
miastem królewskim

• Miasto było też ważnym ośrodkiem 
kulturalnym. Gdańsk uznawany jest za 
symboliczne miejsce wybuchu II 
wojny światowej oraz początku 
upadku komunizmu w Europie 
Środkowej



HOSTEL 3 CITY W GDAŃSKU
• 3 City Hostel dysponuje pokojami 2/4/6/8/10 osobowe ze 
wspólnymi łazienkami w części korytarzu.  

• Dużym plusem jest lokalizacja naszego hostelu ponieważ  mieści się 
on zaledwie w samym centrum Gdańska. Do każdej atrakcji oraz 
miejsca mamy maksymalnie 1,5 km (ok 15 min piechotą) 

•  Na terenie całego obiektu działa WiFi, na każdym piętrze 
posiadamy dostęp do komputera stacjonarnego. Ponadto salon z 
TV Sat z w pełni wyposażoną kuchnią. Mieszkańcy hostelu mają 
możliwość do korzystania ze stołu do bilarda.











ATRAKCJE 
• Europejskie Centrum Solidarności.  

• Hewelianium.  

• Narodowe Muzeum Morskie. 

• Zwiedzanie najciekawszych miejsc w Gdańsku. 

• Zwiedzenie Żurawia w Gdańsku. 

• Przelot wodolotem Gdańsk -Sopot - Hel  

• Odwiedzenie fokarium na helu. 

• Spędzenie czasu na półwyspie Helskim. 



EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI 





HEWELIANUM
Centrum Hewelianum łączy w sobie ideę nowoczesnego centrum nauki, czyli 

instytucji popularyzującej naukę i technikę z dbałością o dziedzictwo kulturowe i 
spuściznę historyczną.





NARODOWE MUZEUM MORSKIE







Z PRZEWODNIKIEM PRZEZ GDAŃSK







REJS WODOLOTEM Z 
GDAŃSKA NA HEL 

• 09.20 wyjście z Gdańska 

• 10.30 przyjście do Sopotu 

• 11.00 wyjście z Sopotu 

• 12.30 przyjście do Helu  

• postój na zwiedzanie i pobyt na Helu 

• 16.00 wyjście z Helu do Sopotu 

• 17.20 przyjście do Sopotu 

• 17.30 wyjście z Sopotu do Gdańska 

• 18.30 zacumowanie w Gdańsku



FOKARIUM NA HELU 





CENA OBEJMUJE 
• Zakwaterowanie w 3 City Hostel. 

• Wyżywienie 

• Pełen program wycieczki. 

• Wstępy do atrakcji. 

• Opiekę przewodnika. 

• Opiekę osoby z firmy Happy Travel. 

• Ubezpieczenie NNW.


