V KRAJOWA KONFERENCJA NANO 2011
3-7.LIPIEC
Szanowni Państwo,
Konferencja w Gdańsku to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowej wiedzy, podzielenie się wszelkimi
nowinkami branżowymi, a także na odwiedzenie jednego z najpiękniejszych regionów w Polsce.
Zapraszamy do skorzystania z wycieczek przygotowanych dla Państwa, które pozwolą poznać wiele
ciekawych miejsc i uatrakcyjnią Państwa pobyt.

PAKIET nr 1
SZYMBARK & WDZYDZE KISZEWSKIE –
SERCE KULTURY KASZUBSKIEJ

Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich pokazuje region od bardziej historycznej
strony. Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, wiatraki, kościół, budynki gospodarcze i warsztaty
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Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku ukazuje kulturę kaszubską “w pigułce”. W
jednym miejscu zgromadzone zostały takie eksponaty jak: najdłuższa deska świata,największy
fortepian świata, Stół Noblisty, Dwór Solino, Dom Sybiraka czy Dom stojący na głowie. To
prawdziwe miejsce rozrywki dla dużych i małych.

rzemieślnicze – 45 obiektów z Kaszub i Kociewia zaświadczają o bogactwie i różnorodności
wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku. Wiernie odtworzone wnętrza wraz z
autentycznym wyposażeniem, czasowo uruchamiane urządzenia gospodarcze i przemysłowe
nadają temu miejscu niezwykły klimat, spotęgowany malowniczym położeniem i walorami
otaczającej przyrody.
Program wycieczki:
10.00
11.30-12.30
13.30-15.00
16.00

Wyjazd z hotelu
Zwiedzanie Szymbarka
Zwiedzanie Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich
Powrót do hotelu

169zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
189 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
210 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób

Cena obejmuje:
•

Przejazd na trasie hotel - Szymbark - hotel

•

Bilety wstępu

•

Zwiedzanie z przewodnikiem

•

Opiekę pilota na czas przejazdu

Cena nie obejmuje
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Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)
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PAKIET nr 2
MALBORK – ŚWIATOWE DZIEDZICTWO KULTURY
Największy średniowieczny zamek w Europie znajduję się w Malborku. Został wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Wyjazd z hotelu
Przyjazd do Malborka, spotkanie z przewodnikami
Zwiedzanie Zamku
Obiad - fakultatywnie
Powrót do hotelu
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10.00
11.00-11.30
11.30-14.30
15.00-16.00
16.00
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Wycieczka z przewodnikiem pozwoli zapoznać się z historią Zamku, jego zabytkową architekturą,
ciekawymi gotyckimi wnętrzami. Niezwykle interesująca jest zgromadzona kolekcja biżuterii z
bursztynu, broni, porcelany i rzeźb.
Zwiedzanie tego obiektu jest niesamowitym przeżyciem i pozostawia niezatarte wspomnienia.
Na życzenie obiad w restauracji bezpośrednio w sąsiedztwie Zamku.
Program wycieczki:

129 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
149 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
185 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:
•

Przejazd na trasie hotel – Malbork - hotel

•

Bilet wstępu

•

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem zamkowym

•

Opiekę pilota na czas przejazdu

Cena nie obejmuje:
•
•

Obiadu – do ustalenia z Uczestnikami
Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)

PAKIET nr 3

Czwartek

16.00
17.00-20.00
20.00-21.30
22.00-23.00
23.00

Wyjazd autokaru
Przyjazd do Malborka, zwiedzanie Zamku z przewodnikiem
Kolacja lub czas wolny
Widowisko Światło i dźwięk na Zamku
Wyjazd do hotelu gdzie śpi większość uczestników konferencji
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NOCNE ZWIEDZANIE MALBORKA

149 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
169 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
210 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:
•

Przejazd na trasie hotel – Malbork - hotel

•

Bilety wstępu na zwiedzanie Zamku i widowisko Światło i Dźwięk

•

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem zamkowym

•

Opiekę pilota na czas przejazdu

Cena nie obejmuje:

Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)
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•

Kolacji – do ustalenia z Uczestnikami
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PAKIET nr 4
GDAŃSK I REJS NA WESTERPLATTE
Uczestnicy – grupa od 40 osób
Ponad tysiącletnia historia Gdańska nierozerwalnie wiąże się z wieloma niezwykle ważnymi datami
zarówno dla Polaków jak i dla całego świata. Podczas tej wyprawy zapoznamy się z częścią naszego
dziedzictwa związanego z początkiem II Wojny Światowej, która atakiem pancernika Schlezwig-Holstein
1.09.1939 roku o godzinie 4.45 rozpoczęła się dokładnie na Westerplatte. W miejscu upamiętniającym
krwawą ofiarę złożoną przez 182 osobową polską załogę pod dowództwem majora H. Sucharskiego
powstał 25-metrowy pomnik Obrońców Westerplatte, symbolizujący miecz wbity rękojeścią w ziemię.
Nasz historyczny spacer rozpoczniemy w sercu Gdańska, skąd przepłyniemy statkiem na Westerplatte.
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12.00-12.50
12.50-13.20
Ok.14.00

Wyjazd grupy
Przyjazd do Gdańska. Spacer z przewodnikiem po ulicy Długiej i Długi Targ
zakończonej przy bazie Żeglugi Gdańskiej
Rejs na Westerplatte
Spacer z przewodnikiem po Westerplatte
Powrót autokarem pod umówione miejsce
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10.30
11.00-12.00

99 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
119 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
139 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:
•

Przejazd na trasie hotel - Gdańsk - Westerplatte – hotel

•

Bilet na rejs na trasie Gdańsk – Westerplatte

•

Opiekę przewodnika

Cena nie obejmuje:
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Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)
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PAKIET nr 5
SOPOT- ZACZAROWANE MIASTO
Zapraszamy na spacer, który pozwoli zrozumieć wyjątkowość Sopotu, jego magiczny czar i
niepowtarzalny urok. Ta perełka architektury przyciąga tysiące turystów z Polski i zagranicy.
Podczas naszej wędrówki słynnym Monciakiem (ul. Bohaterów Monte Cassino) odwiedzimy wiele
atrakcyjnych miejsc, takich jak Krzywy Dom, nawiązujący stylem do baśniowych budowli Antoniego
Gaudiego, Kościół Św. Jerzego zbudowany w neogotyckim stylu w latach 1899-1901, drewniane
Molo – jedno z najdłuższych w Europie (511m) wybudowane w obecnym kształcie w 1928 r.
Czeka na nas ponad 250 pubów, restauracji i klubów muzycznych, o różnorodnym charakterze
podkreślających szalony charakter tego niezwykłego miasta.
To trzeba koniecznie zobaczyć!
Program wycieczki:
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13.00-14.00
14.00

Wyjazd z hotelu
Zwiedzanie Sopotu z przewodnikiem (ul. Bohaterów Monte Cassino, Kościół Św.
Jerzego, Krzywy Dom, Molo)
Obiad w morskiej restauracji(fakultatywnie- dodatkowo płatne)
Czas wolny – powrót do hotelu ok. 15.00
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10.30
11.00-13.00

Zdjęcie: Andrzej Jastrzembski

55 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
75 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
95 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:
•

Przejazd na trasie hotel – zwiedzane obiekty - hotel

•

Bilet wstępu ( Molo)

•

Zwiedzanie z przewodnikiem

Cena nie obejmuje:

Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)

9

•

Obiadu – do ustalenia z Uczestnikami

Strona
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PAKIET nr 6
SOPOT ZACZAROWANE MIASTO NOCĄ
Sopot nigdy nie śpi nocą!
Zapraszamy na wieczorny spacer aby samemu móc doświadczyć niepowtarzalnego uroku i
magicznego czaru jednego z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju. Ta perełka architektury
przyciąga tysiące turystów z Polski i zagranicy.
Podczas naszej wędrówki słynnym Monciakiem (ul. Bohaterów Monte Cassino) odwiedzimy wiele
atrakcyjnych miejsc, takich jak Krzywy Dom, nawiązujący stylem do baśniowych budowli Antoniego
Gaudiego, Kościół Św. Jerzego zbudowany w neogotyckim stylu w latach 1899-1901, drewniane
Molo – jedno z najdłuższych w Europie (511m) wybudowane w obecnym kształcie w 1928 r.
Czeka na nas ponad 250 pubów, restauracji i klubów muzycznych, o różnorodnym charakterze
podkreślających szalony charakter tego niezwykłego miasta.
To trzeba koniecznie zobaczyć!
Program wycieczki:
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20.00-21.00
21.00

Wyjazd z hotelu
Zwiedzanie Sopotu z przewodnikiem (ul. Bohaterów Monte Cassino, Kościół Św.
Jerzego, Krzywy Dom, Molo)
Kolacja (fakultatywnie-dodatkowo płatne)
Czas wolny i powrót do hotelu dla chętnych
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18.00
19.00-20.00

Zdjęcie: Andrzej Jastrzembski

59 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
79 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
99 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:
•

Przejazd busem na trasie hotel – zwiedzane obiekty - hotel

•

Bilet wstępu ( Molo)

•

Zwiedzanie z przewodnikiem

Cena nie obejmuje:

Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)
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•

Kolacji– do ustalenia z Uczestnikami
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PAKIET nr 7
1000 LAT HISTORII GDAŃSKA
Gdańsk to hanzeatyckie miasto z ponadtysiącletnią historią, miejsce narodzin Solidarności i ruchów
wolnościowych. Zapraszamy na spacer, podczas którego przybliżymy Państwu historię
najważniejszych zabytków znajdujących się w sercu Gdańska.
Podczas 3-godzinnej przechadzki zobaczą Państwo: Złotą Bramę, Dwór Bractwa Św. Jerzego, ulicę
Długą i Długi Targ i znajdujący się tam Ratusz Głównego Miasta, Fontannę Neptuna i Dwór Artusa.
W dalszej części jest Zielona Brama i słynny Żuraw. Program można wzbogacić o pokaz obróbki
bursztynu.

Autokar na trasie hotel – Gdańsk – hotel

•

Zwiedzanie z przewodnikiem

Cena nie obejmuje:
•
•

Biletów wstępu - do ustalenia z Uczestnikami
Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)

Strona
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59 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
79 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
99 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:

PAKIET nr 8
POMORSKIE PERŁY - GDAŃSK I SOPOT

Fotografia Sopot – Molo – Andrzej Jastrzembski

Strona
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Gdańsk to hanzeatyckie miasto z ponadtysiącletnią historią, miejsce narodzin Solidarności i ruchów
wolnościowych. Zapraszamy na spacer, podczas którego przybliżymy Państwu historię najważniejszych
zabytków znajdujących się w sercu Gdańska.
Podczas przechadzki zobaczą Państwo: Złotą Bramę, Dwór Bractwa Św. Jerzego, ulicę Długą i Długi
Targ i znajdujący się tam Ratusz Głównego Miasta, Fontannę Neptuna i Dwór Artusa. W dalszej części
jest Zielona Brama i słynny Żuraw. Program wzbogaci pokaz obróbki bursztynu w znanej pracowni –
galerii podczas popołudniowego spaceru.
Dzielnica Gdańska Oliwa należy do najbardziej urokliwych miejsc w Trójmieście. Przepiękny Park im. A.
Mickiewicza, Katedra Oliwska z zabytkowymi organami, Pałac Opatów to autentyczne perełki kultury.
Spacer po magicznym Sopocie pozostawia zawsze niezapomniane wrażenia. Ponad 250 kafejek i
restauracji w przepięknych zabytkach, a wszystko zwieńczone jednym z najdłuższych w Europie
drewnianym Molem. Sopot to niewątpliwa perła architektury i cudowne miejsce na odpoczynek.

Program wycieczki:
09.30 --10.00 Wyjazd z hoteli
10.00 --12.15 Zwiedzanie Dworu Artusa, spacer ulicą Długą w stronę Złotej Bramy, zwiedzanie
Muzeum Bursztynu, pokaz obróbki i szlifowania bursztynu w znanej Galerii.
13.00 --14.00 Koncert organowy w Oliwie, zwiedzanie Katedry i Parku Oliwskiego
14.00 – 14.30 Wyjazd do Sopotu
14.30 – 15.30 Lunch w restauracji rybnej z widokiem na Molo i Zatokę Gdańską „Laguna Smaku”
15.30 – 16.15 Spacer po najdłuższym drewnianym molo w Europie i najpopularniejszym deptaku
Monte Cassino
16.15 – 17.00 Przejazd do Gdańska
17.00 - 17.45 Zwiedzanie wystawy „Drogi do wolności” lub kontynuacja spaceru po ulicy Mariackiej
i Długim Pobrzeżu ( do decyzji)
18.00 – 18.15 Przejazd do hoteli lub na miejsce konferencji

Fotografie: Bersntein Jewellery Studio

Przejazd busem na trasie hotel – zwiedzane obiekty - hotel

•

Bilety wstępu ( Dwór Artusa, Muzeum Bursztynu, Wystawa „Drogi do Wolności”)

•

Zwiedzanie z przewodnikiem

Cena nie obejmuje:
•
•

Obiadu – do ustalenia z Uczestnikami
Ubezpieczenie na czas wycieczki (do ustalenia – dane osobowe)
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99 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 40 do 48 osób
129 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 30 do 40 osób
149 zł/ osobę Uczestnicy – grupa od 15 do 30 osób
Cena obejmuje:

Ważne informacje:
Wszystkie pakiety zostały opracowana dla minimalnej liczby uczestników podanej przy każdej
wycieczce. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do każdego pakietu będzie mniejsza niż 15, wówczas
podamy Państwu cenę obliczoną bezpośrednio dla danej grupy (musimy uwzględnić zmianę kosztu
transportu np. dla mniejszego busa).
Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń podamy Państwu jaka liczba Uczestników zagłosiła się na daną
wycieczkę i poprosimy o ostateczną decyzję odnośnie udziału.
Prosimy o rejestrację na podanego emaila: oferty@spotkaniafirm.pl do dnia 20.04.2011
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Każdy uczestnik wycieczki będzie ubezpieczony indywidualnie na czas jej trwania.
Koszt ubezpieczenia jednego dnia wycieczki wynosi 2,5 zł/osobę
Do ubezpieczenia niezbędne są informacje o uczestniku:
• numer pakietu
• data wycieczki
• imię
• nazwisko
• data urodzenia

WYCIECZKI KONFERENCJA NANO 2011
Pakiet
1

Pakiet
2

Pakiet
4

Pakiet
5

Pakiet
7

Pakiet
8

3.07. niedziela
8.07. piątek
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
podczas konferencji
WYCIECZKI KONFERENCJA NANO 2011
Pakiet 3

Pakiet 6

Pakiet 7

7.07. czwartek
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
podczas konferencji

Prosimy o zaznaczenie, czy będą Państwo zainteresowani posiłkami przy pakietach, w których są one
przewidziane. Podajemy średnie ceny posiłków w restauracjach.
Obiad - cena ok. 60 zł/osobę
Kolacja ok. 80 zł/osobę
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Opłaty za pakiety:
Zaliczkę w wysokości ok. 40% ceny po potwierdzeniu z naszej strony emailem realizacji wybranej
wycieczki prosimy wpłacać do dnia 15.05.2011
Pozostałą kwotę prosimy wpłacać do dnia 2.07.2011

Informacja o organizatorze:
Firma KONSULTANT Marzena Ciania, posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 317oraz stosowne ubezpieczenia wynikające
z posiadanych uprawnień Organizatora w SIGNAL IDUNA uprawniające do organizacji:
•
•
•
•
•
•

imprez turystycznych
konferencji i kongresów
spotkań firmowych szkoleniowych, integracyjnych, okolicznościowych
imprez sportowych
pikników
akcji promocyjnych

Jesteśmy członkiem Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Branży Eventowej.
Gdańsk Convention Bureau rekomenduje nas jako swoje PCO (Profesjonalnego Organizatora
Konferencji).
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Marzena Ciania
Konsultant
www.ok-poland.com
www.spotkaniafirm.pl

