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Przewodnik po Kaszubach 

Trasa nr 1 

 
Plan wycieczki 2 –dniowej 

Dzień 1  

Chmielno – Kartuzy – Szymbark 

Średni czas zwiedzania 9,5 godz.* 

Cena biletów**: normalny 38 zł/osobę  

ulgowy 36 zł/osobę, grupowy 28 zł/ osobę 

Start godzina 9.00 

 

1. Przyjazd na Kaszuby 

 

2. Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów  

 ul. Gryfa Pomorskiego 6, Chmielno  

 bilety wstępu 6 zł/osobę  

 przewodnik w cenie biletu  

 parking dla autokarów i samochodów osobowych znajduje się przy 

Informacji Turystycznej – bezpłatny - 100 m  

 dodatkowo dla samochodów osobowych wytyczone są miejsca 

postojowe wzdłuż ulicy przy jeziorze – bezpłatny – 50 m 

 średni czas zwiedzania -1 godz. 

 

3. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera 

 ul. Kościerska 1, Kartuzy   

 bilety 10 zł, ulgowy 6 zł 

 przewodnik 60 zł 

 parking dla autokarów i samochodów osobowych – bezpłatny – 

bezpośrednio przy muzeum 

 WC -bezpłatne 

 średni czas zwiedzania – 1 godz. 

 

4. Zakup pamiątek regionalnych w Punkcie Informacji Turystycznej 

 ul. Klasztorna 1, Kartuzy 

 parking dla autokarów i samochodów osobowych obok Informacji 

Turystycznej - bezpłatny 

 WC- bezpłatne 

 średni czas – 0,5 godz. 

 

5. Przerwa na słodki poczęstunek. 

 

6. Zwiedzanie Kolegiaty i Zespołu Poklasztornego Kartuzów 
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 ul. Klasztorna 5, Kartuzy 

 bilety 2 zł/osobę 

 przewodnik 100 zł 

  z Punktu Informacji Turystycznej do Kolegiaty można dojść pieszo– 

250 m 

 drugi parking dla samochodów osobowych znajduje się na terenie 

obiektu – bezpłatnie  

 średni czas zwiedzania – 1,5 godz. 

 

7. Przejazd z Kartuz do Szymbarka. Zwiedzanie Centrum Edukacji i 

Promocji Regionu w Szymbarku.  

 ul. Szymbarskich Zakładników 12, Szymbark 

 bilet indywidualny - 20 zł/osoba, dzieci do lat 6 - wstęp bezpłatny, grupa 

(co najmniej 25 osób) - 15 zł/osoba 

 przewodnik bezpłatny dla grup powyżej 25 osób  

 parking na terenie obiektu, płatny jednorazowo - samochód osobowy - 5 

zł, BUS - 10 zł , autobus - 25 zł 

 WC 

 średni czas zwiedzania 2 godz. 

 

8. Obiadokolacja w jednej z regionalnych restauracji 

 

9. Powrót do hotelu na nocleg 

 

 

Dzień 2 

 Żukowo – Kościerzyna 

Średni czas zwiedzania 7,5 godz.* 

Cena biletów**: normalny - 12 zł/osobę, 

 ulgowy – 10 zł/osobę, grupowy 7 zł /osobę 

Start godzina 9.00 

 

1. Śniadanie w hotelu 

 

2. Wizyta w Kościele Poklasztornym Zakonu Norbertanek – kolebce haftu 

kaszubskiego 

 ul. 3-Maja 4, Żukowo  

 bilety – dobrowolna ofiara na odnowę kościoła 

 przewodnik - 100 zł 

 parking dla autokarów i samochodów osobowych znajduje się                 

w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła – bezpłatny  

 średni czas zwiedzania -1 godz. 
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3. Muzeum Kolejnictwa odział Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dr Jerzego 

Knyby 

 ul. Towarowa 7, Kościerzyna 

 bilety zintegrowany (jednocześnie na trzy muzea tj. Muzeum Kolejnictwa, 

Muzeum Ziemi Kościerskiej i Muzeum Akordeonów), normalny – 12 zł, 

ulgowy – 10 zł, grupowy – 7 zł, dzieci do lat 7- bezpłatnie, przejazd 

drezyna w cenie biletu 

 przewodnik 25 zł 

 parking dla autokarów i samochodów osobowych znajduje się 

bezpośrednio przed muzeum 

 WC 

 średni czas zwiedzania – od 1 godz. do 1,5godz. 

 

4. Przerwa na słodki poczęstunek  

 

5. Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dr Jerzego Knyby oraz Muzeum 

Akordeonów 

 ul. Rynek 9, Kościerzyna 

 bilet w ramach biletu zintegrowanego 

 przewodnik 60 zł ( usługa przewodnicka jednocześnie na Muzeum Ziemi 

Kościerskiej i Muzeum Akordeonów) 

 parking dla autokarów i samochodów znajduje się przy Galerii 

Kościerskiej lub Straży Miejskiej – płatny, 500 m 

 WC - bezpłatnie 

 średni czas zwiedzania – 1 godz. 

 

6. Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin 

 Plac Jana Pawła II 1, Kościerzyna 

 bilet – dobrowolna ofiara na odnowę kościoła 

 przewodnik – do samodzielnego zwiedzania, możliwość prywatnej 

modlitwy przed obrazem o potrzebne łaski 

 parking – z Muzeum Ziemi Kościerskiej i Muzeum Akordeonów pieszo – 

200 m,  

 średni czas zwiedzania – 0,5 godz. 

 

7. Obiadokolacja, która można zaplanować w Kościerzynie w Starym  

Browarze 

 

8. Wyjazd w drogę powrotną 

 

**Cena jest sumą cen biletów wstępu do obiektów wg cen biletów w poprzednim sezonie turystycznym. 

Nie obejmuje dodatkowych usług przewodnickich, przejazdu, wyżywienia i noclegu. 

**Uwzględniono czas przejazdu i dojścia do obiektów oraz przerwę na słodki poczęstunek – 45 minut i 

obiadokolację – 1 godz. 



Przewodnik PTTK, Joanna Wnuk 

Blog kartuzyzprzewodnikiem.pl  
wnuk.asia@gmail.com, 602 35 44 99 Strona 4 
 

Jest to przykładowa propozycja zwiedzania Kaszub z uwzględnieniem grup zorganizowanych. Planując 

wycieczkę polecam wcześniejszą rezerwację terminu i godziny wejścia do obiektu. 

Powyższy plan wycieczki jest wyłącznie propozycją i jego autor nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 

cen biletów ani za zmiany organizacyjne w poszczególnych punktach zwiedzania.  


