Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
tel. (42) 632-55-36
e-mail: lodz@simp.pl; www.lodz.simp.pl
Łódź, dnia 28 stycznia 2019r.

DO CZŁONKÓW SIMP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Oddział w Łodzi informuje, że organizuje wyjazd techniczno-turystyczny GDYNIA – SOPOT – GDAŃSK w dniach 07 – 09 czerwca 2019 rok


Całkowity koszt wyjazdu
z czego:



Ilość osób 26 – 28

- 708,oo PLN/osoba
- 508,oo PLN - członek SIMP (dopłata SIMP – 200,oo PLN)
- 608,oo PLN - osoba towarzysząca (dopłata SIMP – 100,oo PLN)

Cena zawiera:











przejazd busem
2 noclegi w pokojach 2-osobowych typu apartament (możliwość zakwaterowania w różnych typach
pokoi np. lux, ekonomiczny, standard) w Ośrodku Wypoczynkowym „BURSZTYN” GdańskSobieszewo
2 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje serwowane w miejscu zakwaterowania
1 obiad w drodze powrotnej w restauracji
opłatę klimatyczną
opiekę pilota
ubezpieczenie NNW
usługę przewodnika miejskiego drugiego dnia podczas zwiedzania Gdańska do 7h oraz trzeciego
dnia podczas zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej do 3h
bilety wstępu do Muzeum II Wojny Światowej

Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów takich jak: Bazylika Mariacka, Katedra Oliwska, Europejskie Centrum Solidarności, Molo w Sopocie – koszt ok. 40,oo PLN
PROGRAM WYJAZDU
1 dzień 07 czerwca 2019 rok (piątek)









wyjazd o godz. 7,oo sprzed Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a
przejazd do Gdyni do Stoczni Remontowej NAUTA – zwiedzanie
następnie objazd nabrzeża portowego, przy którym cumują statek-muzeum Dar Pomorza i okręt muzeum
ORP Błyskawica
przejazd do Sopotu – spacer „Monciakiem” – po drodze neogotycki kościół Św. Jerzego, Krzywy Dom, spacer
po najdłuższym drewnianym pomoście w Europie wybiegającym pół kilometra w głąb morza molo, a następnie wizyta przed kultowym Grand Hotelem i w parku z pomnikiem Jana Haffnera
przejazd do miejsca zakwaterowania – Ośrodek „BURSZTYN”, ul. Falowa 8, Gdańsk-Sobieszewo)
obiadokolacja
nocleg

2 dzień 08 czerwca 2019 rok (sobota)




śniadanie
przejazd do Gdańska, zwiedzanie pacysterskiego Parku Oliwskiego wraz z usytuowaną na jego terenie Katedrą Oliwską, w której na szczególną uwagę zasługują barokowe organy z ruchomymi elementami
przejazd do centrum Gdańska – spacer przez Główne Miasto – na trasie zwiedzania: Bazylika Mariacka,
Długi Targ i Ulica Długa będące częścią tzw. Drogi Królewskiej przy której znajduje się m. in. Fontanna
Neptuna, Ratusz, Dwór Artusa oraz Bramy Złota i Zielona. Wizyta na terenie Europejskiego Centrum Soli-





darności, oglądanie panoramy stoczni z tarasu widokowego i zwiedzanie ciekawej wystawy dedykowanej
historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej
przejazd do miejsca zakwaterowania
obiadokolacja
nocleg

3 dzień 09 czerwca 2019 rok (niedziela)






śniadanie
przejazd na Westerplatte – spacer po najdalej wysunięty punkt półwyspu, na którym do zwiedzania udostępniono ruiny wartowni żołnierzy broniących Westerplatte we wrześniu 1939 roku
przejazd do Muzeum II Wojny Światowej, nowoczesnej placówki muzealnej prezentującej różne oblicza
drugiej wojny światowej
obiad w drodze do Łodzi
przyjazd do Łodzi

Zapisy (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO) w sekretariacie SIMP w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 roku.
Wpłaty na konto Oddziału SIMP w Łodzi nr konta: 14 1020 3352 0000 1602 0009 8673 w terminie do dnia 27
kwietnia 2019 roku.

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

SEKRETARZ
SIMP Oddział w Łodzi
Jolanta Trojanowska

