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Przewodnik po Kaszubach 

Trasa nr 4 

Plan wycieczki -ok. ½ dnia 

 

KARTUZY 
Muzeum Kaszubskie  

gdzie można zobaczyć np. kaszubskie nuty – diabelskie skrzypce - czepce 

kaszubskie – posag panny młodej – wnętrze izby kaszubskiej i wiele innych 
przedmiotów  wykorzystywanych m.in. w rolnictwie, rybołówstwie czy 

garncarstwie 
 Zespół Poklasztorny Zakonu Kartuzów z zabytkową Kolegiatą  

 – erem – refektarz  – mnich kartuski ze skarbonką na szczęście – wizyta w 

Galerii Refektarz - spacer Gajem Świętopełka i Aleją Filozofów – kawa w 
kawiarence „Pod Refektarzem” 

 

Średni czas zwiedzania 2-3 godz.* 

Cena biletów**: normalny 14 zł/osobę, ulgowy 10 zł/osobę 

1. Przyjazd na Kaszuby.  
 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Zwiedzanie aktualnej wystawy w Galerii REFEKTARZ znajdującej się 

w refektarzu 

 

5. Zwiedzanie Kolegiaty i Zespołu Poklasztornego Kartuzów 

 ul. Klasztorna 5, Kartuzy 

 bilety 2 zł/osobę 

 przewodnik 100 zł 
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 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. 

 

6. Spacer Aleja Filozofów w Gaju Świętopełka - leśna ścieżka 

spacerowa biegnąca bezpośrednio przy jeziorze.  

 

7. Przerwa na kawę w kawiarence „ Pod Refektarzem” znajdującej  

się w dawnej piwnicy pod refektarzem.  

 

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. 

** Nie uwzględniono czasu przejazdu i dojścia do obiektów. Jednak znajdują się one na 

terenie Kartuz w niewielkiej od siebie odległości dlatego nie uwzględniłam go tak jak 

 przerwy na kawę. 

Jest to przykładowa propozycja zwiedzania Kaszub zarówno dla osób indywidualnych jak i 

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 

 

 

 

 

 


