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Tour Guide Service Gdańsk                                                 

Anna Kotuła  
 

Telefon: 506- 99-17-72                                                   

e-mail: englishgdynia@o2.pl 

http://tourguideservicegdansk.com 

  
 

Gdańsk zwiedzanie z dziećmi 

 

  
Czarna Perła, rejsy na Westerplatte 

  

Co jest ciekawego dla dzieci w Gdańsku? 

 W Trójmieście znajduje się wiele obiektów, które przyciągną uwagę dzieci. Obiekty 

rozłożone są tak, że z łatwością można łączyć zabawę z poznawaniem historii Gdańska. 

Proponuję następujące warianty, które oczywiście można dowolnie modyfikować: 

 

1. Gdańsk centrum – trasa dla  dzieci 

2. Trójmiasto – dla dzieci 

3. Trójmiasto – wycieczka szkolna 
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Muzeum-Archeologiczne-w-Gdańsku-Ania-Anna-Kotula 

 

1. Gdańsk zwiedzanie z dziećmi 

Wybór propozycji zwiedzania centrum Gdańska z dziećmi zależy od ich wieku. W Gdańsku 

znajduje się wiele atrakcji, które zaciekawią dzieci z różnych grup wiekowych. Proponuję 

wybór trasy  Gdańsk – Droga Królewska i przeplecenie jej z miejscami atrakcyjnymi dla 

dzieci. Poniżej kilka ciekawych propozycji: 

• Manufaktura cukierków Ciu Ciu na ulicy Długiej . Tutaj dzieci mają do wyboru albo 

przyglądać się, jak tworzone są słodycze w oparciu o technologie z XVII wieku, albo 

własnoręcznie zrobić lizaka. Sugerowany wiek dzieci – od 1 do 101 lat! 

• Ośrodek Kultury Morskiej zlokalizowany przy Żurawiu w Gdańsku ma wspaniałą 

interaktywna wystawę − „Ludzie-Statki-Porty” . Tutaj najmłodsi mogą dowiedzieć 

się, jak wyglądają: praca w porcie, praca na statku, ratownictwo morskie, czy też 

zrozumieć jak powstaje fala tsunami. Cała wystawa jest interaktywna, dzieci uczą się 

więc przez zabawę w kapitana, ratownika, czy też pracownika portowego. 

Sugerowany wiek dzieci: od 2 do 12 lat. 

  

https://tourguideservicegdansk.pl/tours/gdansk-droga-krolewska/
https://www.ciuciu.pl/index.php?page=galeria&lang=pl&music=yes&city=gd&part=g
/zuraw-gdanski/
https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej/wystawy-stale-osrodek/interaktywna-wystawa-ludzie-statki-porty
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• Wejście na wieżę widokową Bazyliki Mariackiej, z której rozpościera się piękna 

panorama Gdańska. Do pokonania jest ponad 400 schodów – wejście zaleca się dla 

dzieci w wieku od 3 lat. 

• Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny lew”  (obecnie w remoncie- luty 2019)- 

parę kroków od ulicy Długiej, w jednym ze spichlerzy, znajduje się rekonstrukcja 

gdańskiej uliczki z XIV i XV wieku. Tu dzieci mogą zobaczyć, jak funkcjonowało 

miasto kilkaset lat temu. Poznać zawody, których już nie ma. Wiek dzieci: praktycznie 

dla wszystkich. 

• Rejs na Westerplatte statkiem stylizowanym na galeon -   Czarna Perła lub Galeon 

Lew . Tę atrakcje proponuję pod koniec zwiedzania Gdańska. Oba galeony są 

wyjątkową ozdobą Gdańska i trudno wyobrazić sobie ominięcie tej atrakcji. Rejsy 

odbywają się z Długiego Pobrzeża w Gdańsku co godzinę, od 10:00 do 18:00, a z 

Westerplatte od 10:35 do 18:35. Do wyboru są dwie opcje: można płynąć na 

Westerplatte, wysiąść i zwiedzić półwysep, gdzie zaczęła się druga wojna światowa i 

wrócić statkiem po godzinie, lub też obejrzeć Westerplatte nie schodząc na ląd i 

wrócić tym samym statkiem. Rejs w obie strony trwa 90 minut. Na pokładzie 

rozbrzmiewa muzyka na żywo. Sugerowany wiek dzieci – od 1 do 101 lat! 

 

Westerplatte-Ania-Anna-Kotula. 

Gdańsk zwiedzanie z dziećmi ceny biletów wstępu 

o Manufaktura cukierków Ciu Ciu funkcjonuje także jako sklep, wobec tego 

zawsze można wejść i podejrzeć. Warsztaty kosztują od 6 złotych za osobę, 

o „Ludzie-Statki-Porty” cennik: bilet normalny – 12 zł, bilet ulgowy – 8 złotych, 

o Wejście na wieżę Bazyliki Mariackiej w Gdańsku –  bilet normalny 10 

złotych, 5 złote  

o Rejs statkiem Czarna Perła lub Galeon Lew cennik: bilet powrotny normalny – 

55 złotych, ulgowy – 35 złotych. 

/bazylika-mariacka-w-gdansku/
https://www.blekitnylew.pl/
/westerplatte/
https://www.perlalew.pl/
https://www.perlalew.pl/
https://www.perlalew.pl/
https://tourguideservicegdansk.pl/bazylika-mariacka-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/rejsy-z-gdanska-na-westerplatte/
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Narodowe Muzeum Morskie, Gdańsk 

  

2. Trójmiasto – dla dzieci 

  

Wycieczka z dziećmi po Trójmieście jest rozszerzoną wersją standardowej trasy Trójmiasto 

wycieczka jednodniowa.  

Gdańsk – atrakcje dla dzieci 

Polecane wszystkie atrakcje z punktu Gdańsk centrum – trasa dla  dzieci 

  

Gdynia – atrakcje dla dzieci 

  

• Centrum Nauki Eksperyment. Tutaj dzieci nie mogą się nudzić. Własnoręcznie będą 

mogły odkryć wiele zjawisk przyrodniczych. Wystawa dzieli się na działy: 

Hydroświat, Drzewo życia, Akacja: Człowiek, Niewidoczne siły i inne. 

  

• Gdyńskie Muzeum Motoryzacji.  Niewielkie, prywatne muzeum, serdecznie polecane 

małym fanom 2 i 4 kółek. Wiek turysty: dowolny 

  

  

https://tourguideservicegdansk.pl/tours/trojmiasto-wycieczka-jednodniowa/
https://tourguideservicegdansk.pl/tours/trojmiasto-wycieczka-jednodniowa/
https://www.experyment.gdynia.pl/
https://www.gdynskie-muzeum-motoryzacji.pl/
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Gdyńskie Muzeum Motoryzacji 

  

Gdynia, ceny biletów wstępu: 

• Centrum Nauki Eksperyment cennik: bilet normalny – 20 złotych, bilet ulgowy – 12 

złotych. Ze względu na dużą popularność obiektu konieczna jest wcześniejsza 

rezerwacja. 

• Gdyńskie Muzeum Motoryzacji cennik: bilet normalny – 10 złotych, bilet ulgowy – 5 

złote (młodzież do lat 14). 

• Muzeum Emigracji w Gdyni cennik: bilet normalny: 12 zł/os; bilet ulgowy: 8zł/os. 

  

 
Muzeum-Emigracji-Sala-Młodego-Podróżnika-Ania-Anna-Kotula 

 

 

http://tourguideservicegdansk.pl/gdynskie-muzeum-motoryzacji/
https://tourguideservicegdansk.pl/tours/zwiedzanie-muzeum-emigracji-gdyni/
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3. Trójmiasto – wycieczka szkolna 

 Dla młodzieży szkolnej, oprócz atrakcji wspomnianych w trasach:  Gdańsk centrum – trasa 

dla dzieci oraz Trójmiasto – dla dzieci, polecam: 

• Wizytę na Uniwersytecie Gdańskim i zwiedzenie Muzeum Inkluzji w Bursztynie. 

Tutaj młodzi naukowcy dowiedzą się, jak powstał bursztyn i co dla nauki znaczy 

badanie zatopionych w bryłkach bursztynu owadów i roślin. Muzeum Inkluzji 

w Bursztynie znajduje się w nowym budynku wydziału Biologii. Dodatkowo można 

zobaczyć szkielety dużych ssaków oraz kilkaset okazów wypchanych ptaków, ssaków 

i gadów. Wizyta na Wydziale Biologii UG jest bezpłatna. 

 
Szkielet-finfala-Wydział-Biologii UG 

 

Zapraszam do moich mediów społecznościowych: 

Facebook: www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk 

Instagram: tour_guide_service_gdansk                                    

W celu rezerwacji oprowadzania po Trójmieście w języku 

angielskim, hiszpańskim lub holenderskim (niderlandzkim) 

proszę o kontakt telefoniczny 506- 99-17-72  

https://ug.edu.pl/ug_poleca/ug_dla_trojmiasta/muzea/muzeum_inkluzji_w_bursztynie
https://nauka.trojmiasto.pl/Zobacz-szkielety-duzych-ssakow-n88136.html
https://nauka.trojmiasto.pl/Zobacz-szkielety-duzych-ssakow-n88136.html
http://www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk

