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Trójmiasto wycieczka jednodniowa 

 
 

 Trójmiasto wycieczka jednodniowa 
 

Zapraszam na zwiedzanie Trójmiasta w jeden dzień. Naszą wyprawę na trasie Trójmiasto 

wycieczka jednodniowa  proponuję zacząć odwiedzania Drogi Królewskiej w Gdańsku. 

Droga królewska w Gdańsku to najczęściej odwiedzana część Gdańska. Prowadzi od Bramy 

Wyżynnej do Bramy Zielonej położonej nad Motławą. Swoją nazwę zawdzięcza faktowi, że 

drogę tę pokonywali polscy królowie w czasie swych wizyt w Gdańsku. 

 Naszą wędrówkę zaczynamy przy Bramie Wyżynnej, przechodzimy przez Katownię i Wieżę 

Więzienną, tu obecnie mieści się warte zobaczenia Muzeum Bursztynu. Następnie 

podziwiamy wspaniałą Złotą Bramę, wybudowaną na wzór łuku triumfalnego. Przyglądamy 

się także Dworowi Bractwa Św. Jerzego. Wchodzimy na ulicę Długą, aby zachwycać się 

bogato zdobionymi kamienicami gdańskich kupców. Zatrzymujemy się przed Domem 

Uphagena, gdzie obecnie mieści się Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. Przechodzimy 

na Długi Targ i podziwiamy Ratusz Głównomiejski  a także jeden z symboli Gdańska –

 Fontannę Neptuna. Warty zwiedzenia od środka jest Dwór Artusa. To tutaj obecnie 

przyjmowane są głowy państw odwiedzające Gdańsk. Przechodzimy pod Złotą 

Kamienicę i udajemy się do Zielonej Bramy. Tu droga królewska w Gdańsku oficjalnie się 

kończy. 

 

https://tourguideservicegdansk.pl/brama-wyzynna-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/brama-wyzynna-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/zielona-brama-w-gdansku/
/brama-wyzynna-w-gdansku/
/muzeum-bursztynu-w-gdansku/
/zlota-brama-w-gdansku/
/dwor-bractwa-sw-jerzego-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/dom-uphagena-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/dom-uphagena-w-gdansku/
/ratusz-glownego-miasta-w-gdansku/
/fontanna-neptuna-w-gdansku/
http://tourguideservicegdansk.pl/dwor-artusa-w-gdansku/
/zlota-kamienica-w-gdansku/
/zlota-kamienica-w-gdansku/
/zielona-brama-w-gdansku/
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 Obiekty warte zobaczenia poza Droga Królewską 

Gorąco zachęcam, aby pójść trochę dalej i zobaczyć inne pobliskie atrakcje Gdańska. 

Przespacerujemy się po Długim Pobrzeżu, zobaczymy zabytkowy Żuraw Gdański, niegdyś 

największy dźwig portowy Europy. Przespacerujemy się ulicą Mariacką, gdzie został 

nakręcony niejeden polski film. Wejdziemy do największego ceglanego gotyckiego kościoła 

na świecie – Bazyliki Mariackiej. Naszą wyprawę zakończymy, podziwiając przepiękną 

fasadę manierystycznej Wielkiej Zbrojowni. 

  

/dlugie-pobrzeze-w-gdansku/
/zuraw-gdanski/
/bazylika-mariacka-w-gdansku/
/wielki-mlyn-w-gdansku/
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W drodze z Gdańska do Sopotu warto zajrzeć do Katedry Oliwskiej. Tu w sezonie co godzinę 

można wysłuchać przepięknych koncertów organowych, trwających zaledwie 20 minut. Po 

koncercie zapraszam na krótkie zwiedzanie Katedry Oliwskiej, niegdyś należącej do zakonu 

cystersów. 

  
Katedra Oliwska, Gdańsk 

 

Zwiedzanie Sopotu na trasie Trójmiasto wycieczka jednodniowa 

 W trakcie spaceru po Sopocie przejdziemy wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Casino, 

popularnie zwanej Mońciakiem – latem deptak ten nigdy nie zasypia. Tu naszą uwagę 

przykuje Krzywy Domek, który zdobył niejedna nagrodę architektoniczną. Zobaczymy 

także Zakład Balneologiczny, Park Południowy oraz Łazienki Południowe i inne obiekty 

związane z uzdrowiskowym charakterem Sopotu. Z sopockiego molo – najdłuższego 

drewnianego mola w Europie – zobaczymy Grand Hotel, który gościł wiele znanych 

osobistości. 

  

  

/katedra-oliwska-w-gdansku/
/katedra-oliwska-w-gdansku/
/ulica-monte-cassino-w-sopocie/
/krzywy-domek-w-sopocie/
/zaklad-balneologiczny-w-sopocie/
/lazienki-poludniowe-w-sopocie/
/grand-hotel-w-sopocie/
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 Molo w Sopocie 

Zwiedzanie Gdyni na trasie Trójmiasto wycieczka jednodniowa 

 Gdynia, zwana miastem z morza i marzeń, jest jednym z najmłodszych miast Polski. Miasto 

powstało, gdy Gdańsk posiadał status Wolnego Miasta Gdańsk, przez co Polacy mieli 

utrudniony dostęp do portu. W kilka lat, w miejsce małej rybackiej wioski, powstało 

nowoczesne, przestrzenne miasto. 

  

Dar Pomorza 



5 

 

 

  

Infobox-wieża-widokowa 

W Gdyni nasz spacer przebiegnie głównie Molem Południowym i Skwerem Kościuszki. Tu 

znajdują się największe atrakcje Gdyni: ORP Błyskawica, żaglowiec Dar Pomorza  oraz 

Akwarium Gdyńskie. Przespacerujemy się także po Basenie Jachtowym. Proponuję również 

wspięcie się na  bezpłatną wieżę Infoboxu w Gdyni, aby zobaczyć przepiękną panoramę 

miasta. Warto też wstąpić do Muzeum Emigracji. 

  

Cała wycieczka po Trójmieście zajmie ok. 7  godzin.  

Jeżeli macie Państwo więcej czasu na zwiedzanie Trójmiasta, można ten program rozbić na 2- 

3 dni. Wycieczkom szkolnym lub też osobom przyjeżdżającym o Gdańska z dziećmi 

proponuję zajrzeć na zakładkę Gdańsk zwiedzanie z dziećmi. 

  

 

/orp-blyskawica/
/dar-pomorza-zwiedzanie-z-przewodnikiem/
/akwarium-gdynskie/
/infobox-gdynia/
https://tourguideservicegdansk.pl/tours/zwiedzanie-muzeum-emigracji-gdyni/
https://tourguideservicegdansk.pl/tours/gdansk-zwiedzanie-z-dziecmi/
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Trójmiasto wycieczka jednodniowa ceny biletów wstępu (aktualne w marcu  2022) 

  

Katedra oliwska cennik: 20-minutowy koncert organowy, bilet normalny − 5 zł, bilet ulgowy 

− 4 zł. Sam wstęp bez koncertu jest bezpłatny. 

Molo w Sopocie cennik: do końca kwietnia bezpłatnie, potem - bilet normalny − 9 zł, bilet 

ulgowy − 4,5 zł. 

Akwarium Gdynia cennik: bilet normalny − 35 zł, bilet ulgowy − 25 zł. 

ORP Błyskawica cennik: do końca kwietnia zamknięte, potem - bilet normalny − 24 zł, bilet 

ulgowy − 15 zł. 

Dwór Artusa cennik: bilet normalny − 16 zł, bilet ulgowy − 12 zł. 

Muzeum Emigracji w Gdyni cennik: bilet normalny − 15 zł, bilet ulgowy − 11 zł. 

   

Wielki Żuraw w Gdańsku 

Zapraszam do moich mediów społecznościowych: 

Facebook: www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk 

Instagram: tour_guide_service_gdansk                                    

 

W celu rezerwacji oprowadzania po Trójmieście w języku 

polskim, angielskim, hiszpańskim lub holenderskim 

(niderlandzkim) proszę o kontakt telefoniczny 506- 99-17-72  

https://tourguideservicegdansk.pl/tours/trojmiasto-wycieczka-jednodniowa/katedra-oliwska-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/molo-sopockie/
https://tourguideservicegdansk.pl/akwarium-gdynskie/
https://tourguideservicegdansk.pl/orp-blyskawica/
https://tourguideservicegdansk.pl/dwor-artusa-w-gdansku/
https://tourguideservicegdansk.pl/tours/zwiedzanie-muzeum-emigracji-gdyni/
http://www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk

