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Produkty Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Gdańska Organizacja Turystyczna sukcesywnie poszerza swoją ofertę produktów przeznaczonych dla
branży i turystów. Nie bez sukcesów. Słodycze produkowane wspólnie z Fabryką Czekolady Bałtyk
okazały się prawdziwym hitem, a produkty turystyczne i biznesowe niezmiennie cieszą się ogromną
popularnością. Są nie tylko praktyczne, ale także, a może przede wszystkim, GDAŃSKIE.
Wystarczy wymienić unikalne koszulki, super-praktyczne walizki, czy będące świetnymi
pamiątkami kubki. No i oczywiście Kartę Turysty, która znakomicie ułatwia poznanie pięknego Gdańska
oraz organizacji wydarzeń.
Z pewnością wybierzecie coś wyjątkowego, właśnie dla siebie!

Gdansk Tourism Organization Products
Gdansk Tourism Organization is constantly expanding its range of products designed for tourists and
the whole tourism industry. And not without a success! Sweets made together with Bałtyk Chocolate
Factory proved to be a real hit and other touristic and business products are always in demand. Not
only are they practical but also, or maybe first of all, bound with Gdansk.
Just to name a few: unique t-shirts, practical suitcases or being always a great souvenir - cups. Of
course we shouldn’t forget the Tourist Card which is a fantastic help while discovering Gdansk, as it is
with organization of different events.
You are more than sure to find something unique just for for yourself!

CZEKOLADA GORZKA / DARK CHOCOLATE

CZEKOLADA MLECZNA / MILK CHOCOLATE

Czekolada gorzka (60% kakao), 100 g
w dwóch grafikach: Motława / ul. Piwna
Dark Chocolate (60% cocoa), 100g
with 2 layouts: Motlawa / Piwna street

Czekolada mleczna 100 g
w dwóch grafikach: Motława z Żurawiem / ul. Długa
Milk Chocolate 100g
with 2 layouts: Motlawa with the Crane / Długa street

CZEKOLADA WHISKY / WHISKY CHOCOLATE

CZEKOLADA MARCEPAN / MARZIPAN CHOCOLATE

Czekolada mleczna z nadzieniem
o smaku Whisky & Coffee, 151g
Milk chocolate with Whisky & Coffee filling, 151g

Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku Marcepan, 151 g
Milk chocolate with marzipan filling, 151g

CZEKOLADA TOFFEE / TOFFEE CHOCOLATE

CZEKOLADA TRUSKAWKA /
STRAWBERRY CHOCOLATE

Czekolada mleczna z nadzieniem dwuwarstwowym
toffee (40%)
Milk chocolate with two-layer toffee filling (40%)

Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku
truskawkowym (24%)
Milk chocolate with strawberry filling (24%)

PRALINY GDAŃSKIE / GDANSK PRALINES

PRALINY FANTAZJA / FANTAZJA PRALINES

Ekskluzywne Praliny z nadzieniem (45%) o smakach
advocata / brandy i kawy / rumu i toffee z linii 'Smak
Tradycji", wykonane z prawdziwej gdańskiej czekolady.
Exclusive Pralines with advocaat / brandy – coffee /
rum – toffee filling (45%), from the “Taste of Tradition”
line, made from real Gdansk chocolate.

Praliny „Gdańska Fantazja”,mieszanka czekoladek
z nadzieniem (38%) o smakach: orzechowym, kawowym
i kakaowo-rumowym, 180g
“Gdansk fantasy” pralines, mix of little chocolates with
filling (38%): nut, coffee and cocoa-rum tastes, 180g

HERBATA GDAŃSKA / GDANSK’S TEA
Idealna mieszanka na wiosnę! Kolorowa niczym kwiaty na łące, a przy tym aromatyczna i
dodająca pozytywnej energii. Sprzedawana w pięknym, szklanym słoiczku.
Skład: herbata zielona, płatki róży, malina, lilia, bławatek, aromat. Waga mieszanki: 50g.
A perfect Spring mix! Colourful like meadow flowers, full of aroma and positive energy. Sold in
a beautiful, glass jar.
Ingredients: green tea, rose petals, raspberry, lily, cornflower, aroma. Assortment weight: 50g.

KAMIENICA OGARNA 6 /
OGARNA 6 TOWN HOUSE
Orzeszki arachidowe (22%) w czekoladzie mlecznej (48%)
i cukrowej skorupce od Fabryki Czekolady Bałtyk
Peanuts (22%) in milk chocolate (48%) and a sugar shell
from the Baltyk Chocolate Factory.

KAMIENICA OGARNA 76 /
OGARNA 76 TOWN HOUSE
Cukierki mleczne toffee w czekoladzie mlecznej (22%)
od Czekolady Fabryki Bałtyk
Milk toffee candy covered in milk chocolate (22%) from
the Baltyk Chocolate Factory.

KAMIENICA OGARNA 120 /
OGARNA 120 TOWN HOUSE
Praliny fantazja w trzech smakach - mieszanka czekoladek z nadzieniem (37%)
o smakach: rum jamaica, rum malibo, wanilia od Fabryki Czekolady Bałtyk.
Three flavours of fantasy pralines – assorted chocolates with different
fillings (37%) in the flavours: Jamaica rum, Malibu rum and vanilla, from
the Baltyk Chocolate Factory.

SŁODKIE HISTORIE GDAŃSKA / SWEET STORIES OF GDANSK
Album Mieczysława Abramowicza, wydawnictwo Kosycarz Foto Press.
Wspólnie z autorem powędrujemy słodkimi śladami Gdańska, opisanymi w ponad 20 opowieściach.
Język polski i angielski.
An album by Mieczysław Abramowicz, publishing of Kosycarz Foto Press.
Together with the author we are going on a sweet stroll through Gdansk, comprised in 20 stories.
Polish and English languages.

TORBA EKO / ECO-FRIENDLY BAG
Wykonana z mocnego grubego materiału, który nie gniecie
się po praniu, uszy długości 70 cm, wymiary: 38 x 41 cm.
Made from a thick fabric which does not wrinkle after
washing, straps are 70 cm long, dimensions: 38 x 41 cm.

KOMIN SPORTOWY / SPORTS NECK WARMER
Noszony na wiele sposobów chroni Twoją szyję, twarz
i głowę, dzianina 100% poliester, wysokość
ok. 42-43 cm, średnica ok. 23-25 cm.
Can be worn multiple ways, protects your neck, face and
head, 100% knitted polyester, length approx. 42-43 cm,
diameter approx. 23-25 cm.

MASECZKA / FACE MASK
Maseczki profilowane, dwuwarstwowe
(bawełna i poliester), z kolorową grafiką Gdańska,
na gumki. Dostępna w 2 rozmiarach: standardowym i XL.
Curved masks with two layers (cotton and polyester),
with a colourful image of Gdansk, and rubber bands.
Available in 2 sizes: standard and XL.

PAS DO WALIZKI / SUITCASE STRAP
Pasek do bagażu o regulowanej długości,
wymiary 1580×50 mm, materiał: poliester.
An adjustable luggage strap, dimensions:
1580 × 50 mm, material: polyeste.

GRA PLANSZOWA VISIT GDANSK /
VISIT GDANSK BOARD GAME
W trakcie rozgrywki gracze odkrywają ciekawostki na temat
Gdańska, planują własną wyprawę przez miasto i zdobywają
przy okazji bursztynowe pamiątki. Gra składa się m.in. z
modułowej planszy, kart postaci, kart do gry, drewnianych
pionków. Bursztyn w grze jest prawdziwy! Gra jest ekologiczna,
nie zawiera plastiku (tylko kilka woreczków strunowych
wielokrotnego użytku do utrzymania elementów gry
uporządkowanych wewnątrz pudełka).
During the game players discover facts about Gdansk, as they
plan their very own route through the city and gain amber
souvenirs. The game consists of elements such as modular
board, cards and wooden pawns.The amber is real! The game
is ecological, it does not contain plastic (only several ziplock
bags to keep all pieces in an orderly manner inside the box).

GDAŃSKIE SKARPETY / GDANSK’S SOCKS
Designerskie skarpety z gdańskim motywem sprawią,
że zdecydowanie wyróżnisz się z tłumu. Parę tworzą dwie
różne skarpetki, nie da się ich przeoczyć! Wyprodukowane
w Polsce, we współpracy z SPOX SOX. Skład: 80% bawełna,
15% poliamid, 5% elastan.
Designer’s socks with Gdansk theme will make you stand out
from the crowd. A pair is made of two different socks
– can’t miss them! Made in Poland in cooperation with SPOX
SOX. 80% cotton, 15% polyamide, 5% elastane.

ZESTAW PIŚMIENNICZY / PEN SET
Zestaw składa się z eleganckiego notesu w miękkiej, czarnej okładce oraz ołówka
i długopisu (model Absolwent). Notes w linie.
A set consists of an elegant notebook in a soft, black cover, a pencil and a pen
(Absolwent pattern). Notebook with lines.

WAGA DO BAGAŻU / DIGITAL BAGGAGE SCALE

KŁÓDKA DO BAGAŻU / BAGGAGE PADLOCK

Cyfrowa waga do bagażu o maksymalnym zakresie ważenia
50kg. Wymiary: 3x15x1,5cm.
Digital scale that can weight up to 50 kg of baggage.
Dimensions: 3x15x1,5cm.

Kłódka do bagażu z trzycyfrową kombinacją, zgodna
z normami TSA, do ochrony bagażu w podróży.
Baggage padlock with 3 digits code, in accordance with
TSA regulations, to protect your baggage.

WALIZKA / SUITCASE

PODUSZKA PODRÓŻNA / TRAVEL PILLOW

Walizka marki Wittchen z kolekcji PC Ultralight. MAŁA:
Wys. 56cm, szer. 37cm, gł. 20cm, waga 2,3kg. DUŻA: Wys.
79cm, szer. 47cm, gł. 26cm.
A suitcase by Wittchen from PC Ultralight collection.
SMALL: Height 56cm, width 37cm, depth 20cm, weight 2,3
kg. BIG: Height 79cm, width 47cm, depth 26cm.

Poduszka rogal stworzona z najwyższej jakości materiału.
Wys. 30cm, szer. 30cm
A “croissant” pillow made with finest materials. Height
30cm, width 30 cm.

ELEGANCKIE ETUI NA WIZYTÓWKI / ELEGANT CASE FOR VISIT CARDS
Etui wykonane ręcznie z miękkiej skóry cielęcej. Posiada trzy kieszenie w tym jedną przezroczystą.
Wymiary: 7,5 x 11,5cm. Dostępne w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym.
Case made of soft, calf leather. Has 3 pockets with one being transparent.
Dimensions: 7,5 x 11,5 cm. Available in 2 colours: black and red.

PORTFEL DAMSKI OCHNIK /
OCHNIK WOMEN’S WALLET

PORTFEL MĘSKI OCHNIK /
OCHNIK MEN’S WALLET

Wykonany ze skóry naturalnej jarzmowanej. Model dwukomorowy
- pierwsza zamykana klapą na zatrzask (na monety), druga
zamykana na suwak, posiada kieszeń na banknoty, 10 miejsc na
karty oraz 2 kieszenie dodatkowe. Wym. 10x16 cm.
Made of natural leather with two compartments. First
compartment with snap closed flap (for coins), second zipped with
a pocket for notes, 10 card slots and 2 additional pockets.
Dimensions 10x16 cm.

Wykonany z licowej skóry bydlęcej. Posiada 2 kieszenie na
banknoty, 1 kieszeń na zatrzask na monety, 8 miejsc na
karty, 2 duże kieszenie przeźroczyste i 1 mniejszą na dowód
lub prawo jazdy, 3 kieszenie dodatkowe w tym 1 na suwak.
Portfel mieści dowód rejestracyjny. Wym. 10x13 cm.
Made of grain cow leather. 2 pockets for notes, 1 snap closed
pocket for coins, 8 card slots, 2 big transparent pockets and
1 smaller one for ID card or driving license, 3 additional
pockets including 1 zipped pocket. The wallet can hold
a registration card. Dimensions 10x13 cm.

PLECAK OCHNIK / OCHNIK BACKPACK
Funkcjonalny plecak wykonany z nylonu. Jednokomorowy,
zamykany na podwójny suwak. Wewnątrz usztywniane
miejsce na laptopa 13”, kieszeń na tablet, kieszeń
zamykaną na suwak, trzy kieszenie otwarte oraz trzy
miejsca na długopisy. Wyposażony w port USB.
Wym. 43x33x12 cm.
Functional backpack made of nylon. One compartment,
closed with a double zipper. Inside a padded compartment
for a 13" laptop, a pocket for a tablet, a zipped pocket,
three open pockets and three pen compartments.
Equipped with a USB port. Dimensions 43x33x12 cm.

TORBA LISTONOSZKA OCHNIK /
OCHNIK MESSENGER BAG
Torba męska typu „listonoszka”, wykonana z nylonu
o matowym wykończeniu. Model jednokomorowy,
zamykany na suwak. Wewnątrz trzy kieszenie otwarte.
Dodatkowo na przedniej oraz tylniej ścianie funkcjonalna
kieszeń zamykana na suwak. Wym. 23x28x8 cm, długość
paska 150 cm.
Messenger bag for men, made of nylon with a matt
finish. One-compartment model, closed with a zip. Inside
three open pockets. Additionally, on the front and back
wall there are functional zipped pockets. Dimensions
23x28x8 cm, strap length 150 cm.

ETUI NA DOKUMENTY OCHNIK /
OCHNIK DOCUMENT CASE

TORBA NA LAPTOPA OCHNIK /
OCHNIK LAPTOP BAG

Wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada
1 miejsce na dowód rejestracyjny, 2 miejsca na dowód
i prawo jazdy, 1 dodatkowa kieszeń. Wym. 9x12 cm.
Kolor czarny/czerwony.
Made of high quality genuine leather. It has 1 compartment
for a registration card, 2 compartments for ID card and
driving license, 1 additional pocket. Dimensions 9x12 cm.
Colour black/red.

Wykonana z nylonu. Model jednokomorowy, zamykany na
suwak. Wewnątrz znajduje się wygodne miejsce na laptopa
13” zabezpieczone paskiem na rzep, kieszeń zamykana na
suwak oraz dwie kieszenie otwarte. Na przedniej ścianie
znajduje się dodatkowo funkcjonalna kieszeń zamykana na
suwak oraz na tylnej kieszeń na zatrzask. Mieści format A4.
wym. 29x38x9 cm. Długość paska maks. 165 cm.
Made of nylon. Single compartment model, zipped. Inside,
there is comfortable space for a 13" laptop, secured with
a Velcro strap, a zipped pocket and two open pockets.
Additionally, on the front wall there is a functional zipped
pocket and on the back there is a snap pocket. It holds A4
format. Dimensions 29x38x9 cm. Strap length max 165 cm.

PODKŁADKA POD SZKLANKĘ / GLASS COASTER

KAPSEL SILIKONOWY / BEER SAVER

Praktyczna podkładka pod szklankę
z symbolem szlaku piwnego.
A practical glass coaster with a Beer Trail motive.

Specjalny kapsel, dzięki któremu otwarte piwo,
zachowa swój smak i aromat znacznie dłużej.
A special cap thanks to which the beer will keep
its taste, bubbles and aroma much longer.

SZKLANKA DO PIWA / BEER GLASS

OTWIERACZ DO BUTELEK / BOTTLE OPENER

Elegancka szklanka do piwa, prawdziwy „must have”
dla każdego piwosza. Poj. 0,5L.
An elegant beer glass, a true must have for
beer lovers. Cap. 0,5 L.

Otwieracz w linii stylistycznej Gdańskiego Szlaku Piwnego.
Bottle opener from the style-line of Gdansk Beer Trail.

EKOLOGICZNA TORBA UNIWERSALNA /
UNIVERSAL ECO-BAG
Praktyczna, uniwersalna i bardzo oryginalna torba.
Powstała z banerów promocyjnych
Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
Practical, universal and a very original bag.
Made of promo banners of Gdansk Tourism Organization.

ETUI NA RAMIĘ / ARM CASE
Gadżet niezbędny dla biegaczy. Dzięki niemu
telefon będzie bezpieczny i pod ręką.
A key item for runners. Thanks to it your smartphone
will be safe and always within arms reach.

KUBEK VISITGDANSK / VISITGDANSK CUP

PUDEŁKO ŚNIADANIOWE / SANDWICH BOX

Kubek wykonany z porcelany. Poj. 250 ml.
Cup made of porcelain. Cap. 250 ml.

Praktyczny zestaw na mały posiłek. Zawiera sztućce.
Wykonany z ekologicznych materiałów.
A practical set for a small meal. Includes cutlery.
Made with ecological materials.

PUDEŁKO ŚNIADANIOWE HEWELION / HEWELION BREAKFAST BOX
Praktyczne i kolorowe pudełka śniadaniowe, które ucieszą zwłaszcza najmłodszych.
Practical and colourful boxes which will bring smile to everyone, most of all - to kids.

BUTELKA SZKLANA Z KORKIEM /
GLASS BOTTLE WITH CORK

ŁADOWARKA INDUKCYJNA /
INDUCTIVE CHARGER

Szklana butelka z korkową otuliną i bambusową
zakrętką, wymiary: 63 x 223 mm.
A glass bottle with a cork cover and a bamboo cap,
dimensions: 63 x 223 mm.

Materiał: bambus, średnica urządzenia 90 mm, wyjście:
DC5V/1.0A, kompatybilna z urządzeniami QI.
Material: bamboo, diameter: 90 mm, port: DC5V/1.0A,
compatible with QI devices.

ZESTAW SWIZZ / SWIZZ SET
Zestaw zawiera ładowarkę samochodową (dwa wejścia USB 2.1A
i 1.0A), power bank 2200mAh oraz kabel ładujący USB - micro USB.
Zapakowany w eleganckie drewniane pudełko 180 x 155 x 40 mm.
The set comes with a car charger (two USB ports: 2.1A and 1.0A),
a power bank 2200 mAh and a USB charging cable – micro USB.
Available in an elegant wooden box (180 x 155 x 40 mm).

MASKOTKA HEWELION LOTNIK /
THE HEWELION PILOT MASCOT
Pluszowa maskotka o wysokości ok. 25 cm,
ze ściąganą kurtką i czapką oraz goglami pilota
wykonanymi z filcu.
A plush toy (height: 25 cm) with a removable jacket,
aviator hat and felt aviator goggles.

BODY DZIECIĘCE / BABY BODYSUIT
Bawełniane body z okrągłym dekoltem, dwa zatrzaski
na ramieniu, trzy zatrzaski na dole. Dzianina bardzo
gładka i miękka w dotyku. 100% bawełna, różne rozmiary.
A cotton bodysuit with a round neck, two poppers on arms,
three poppers on the bottom. A very smooth, soft to the
touch fabric. 100% cotton, available in different sizes.

PODUSZKA MIŚ WITTCHEN /
WITTCHEN BEAR PILLOW
Zewnętrzna część wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w
dotyku poliestru, natomiast wnętrze z polistyrenu, który idealnie
dopasowuje się do kształtu głowy. Po rozsunięciu suwaka poduszkę
można wywinąć na lewą stronę i uzyskać kształt maskotki.
The exterior is made from soft polyester and is stuffed with
polystyrene, which conforms perfectly to the shape of your head.
When you unzip the pillow, you can turn it inside out to create a toy.

KOSZ TERMICZNY VISITGDANSK /
THERMAL BASKET VISITGDANSK
Składany kosz na zakupy z zamykaną na zamek pokrywą, w środku wyłożony folia
termiczną. Szer. 42cm, wys. 23cm, gł. 27cm.
A foldable shopping basket with a zipper closed lid. Inside covered with thermofoil.
Width 42cm, height 23cm, depth 27cm.

KUBEK TERMICZNY /
TRAVEL MUG

BIDON /
WATER BOTTLE

Szczelny kubek termiczny z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej, podwójne ścianki, utrzymuje ciepło
do 90 minut. Posiada certyfikat do kontaktu
z żywnością, a także certyfikat BPA FREE,
wymiary: 21,0 x 7,5 cm.
A sealed travel mug made from high quality stainless
steel, double-walled, maintains heat for up to 90
minutes. Food contact and BPA FREE certified,
dimensions: 21.0 x 7.5cm.

Wykonany ze stali nierdzewnej bidon o pojemności
700 ml, pokryty miękką w dotyku powierzchnią soft
touch. Wyposażony w zaczep oraz ustnik z rurką,
produkt posiada certyfikat do kontaktu z żywnością,
a także certyfikat BPA FREE, wymiary: 25,5 x 7,5 cm.
Made from stainless steel, size 700 ml, with
a soft-touch surface finish. It has a buckle and a straw
drinking spout, food contact and BPA FREE certified,
dimensions: 25.5 x 7.5cm.

PRZECIWDESZCZOWA PONCZO PIŁKA / RAINPROOF PONCHO-BALL
Znajdujący się w plastikowej kulce płaszcz przeciwdeszczowy, w uniwersalnym rozmiarze.
Dostępny w 5 kolorach.
A universal size raincoat inside of a colourful ball. Available in 5 colours.

RĘCZNIK KĄPIELOWY / BATHING TOWEL
Duży ręcznik kąpielowy z gdańskim motywem. 100% bawełna. 70x140cm.
A large towel with Gdansk motive. 100% cotton. 70x140cm.

PARASOLE / UMBRELLAS
Parasole gdańskie z drewnianą rączką. Dostępne w dwóch kolorach: białym i czerwonym.
Gdansk umbrellas with a wooden handle. Available in 2 colours: white and red.

KOSZULKI GDAŃSKIE / GDANSK T-SHIRTS

KOSZULKI GDAŃSKIE / GDANSK T-SHIRTS

Bawełniane (100% bawełny) koszulki z motywem
i herbem Gdańska, okrągłym dekoltem i wąskim
ściągaczem. Koszulki damskie w rozmiarach: S-XL.
Koszulki męskie w rozmiarach S-XXL.
Cotton (100% cotton) t-shirts with Gdansk motive
and coat of arms, round neckline and narrow bonder.
Women’s t-shirt sizes: S-XL. Man’s: S-XXL.

Bawełniane (100% bawełny) koszulki z napisem,
okrągłym dekoltem i wąskim ściągaczem. Koszulki
damskie w rozmiarach: S-XL. Koszulki męskie
w rozmiarach S-XXL.
Cotton (100% cotton) t-shirts with inscription, round
neckline and narrow bonder. Women’s t-shirt sizes:
S-XL. Man’n: S-XXL.

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW GADŻETÓW! /
CREATE YOUR OWN SET OF GADGETS!
Skomponuj nasze produkty tak, aby były wyjątkową pamiątką dla Ciebie, Twoich gości i kontrahentów.
Compose it yourself as a unique souvenir for you, your guests and partners.

KARTA TURYSTY / TOURIST CARD
Stwórz własny layout karty turysty i użyj jej jako klucza przy organizacji swojego wydarzenia.
Karta pozwoli na bezpośrednią i natychmiastową komunikację z uczestnikami konferencji, przekazywanie im informacji
na bieżąco, a także zebranie cennych danych. Dodatkowo karta ułatwi uczestnikom Twojej konferencji zwiedzanie Gdańska.
Design your own tourist card layout and use it as a key by organization of your event. The card allows for direct
and instant communication with conference participants, information real-time pass and collection of important data.
Additionally the card will make it even easier for the participants of your conference to discover Gdansk.

GDAŃSK CONFERENCE APP
Gdańsk Conference Application to bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci kompleksowo zorganizować spotkanie każdej
wielkości. Co zyskujesz dzięki GCA?
- Prosty i intuicyjny kanał komunikacji z uczestnikami wydarzenia. Wszystko w czasie rzeczywistym
- Narzędzie do edycji harmonogramu eventu z możliwością zmieniania go w każdym momencie przed konferencją
- Możliwość przekazania informacji o prelegentach, a nawet zebrania od uczestników oceny poszczególnych wystąpień
oraz zadawania pytań prelegentom
- Gwarancje bezpośredniego dostępu każdego uczestnika do programu tych wydarzeń, które wybrał
- Dostęp do oferty turystycznej Gdańska, na takich samych zasadach, jak w przypadku Karty Turysty.

GDAŃSK CONFERENCE APP
Gdansk Conference Application is a free tool, which will help you to thoroughly organize event of every scale.
What are the benefits of using GCA?
- Easy and intuitive channel of communication with participants. All on-line
- This tools gives you an option of editing the programme and to change it when needed, anytime before the conference
- A chance to convey information on lecturers and even to gather ratings from the audience on particular lecturer
and to pass questions to him/her
- You get a guarantee that every participant gets a direct access to this part of the programme, that he or she
finds most interesting
- Access to the tourist attractions of Gdansk, just like in the case of the Tourist Card.

CZEKOLADA GORZKA / DARK CHOCOLATE

6 PLN

TORBA LISTONOSZKA OCHNIK / OCHNIK MESSENGER BAG

112 PLN

CZEKOLADA MLECZNA / MILK CHOCOLATE

6 PLN

ETUI NA DOKUMENTY OCHNIK / OCHNIK DOCUMENT CASE

74 PLN

CZEKOLADA WHISKY / WHISKY CHOCOLATE

10 PLN

TORBA NA LAPTOPA OCHNIK / OCHNIK LAPTOP BAG

CZEKOLADA MARCEPAN / MARZIPAN CHOCOLATE

10 PLN

PODKŁADKA POD SZKLANKĘ / GLASS COASTER

CZEKOLADA TOFFEE / TOFEE CHOCOLATE

10 PLN

KAPSEL SILIKONOWY / BEER SAVER

10 PLN

CZEKOLADA TRUSKAWKOWA / STRAWBERRY CHOCOLATE

10 PLN

SZKLANKA DO PIWA / BEER GLASS

25 PLN

PRALINY FANTAZJA / FANTAZJA PRALINES

12 PLN

OTWIERACZ DO BUTELEK / BOTTLE OPENER

10 PLN

HERBATA GDAŃSKA / GDANSK’S TEAS

16 PLN

EKOLOGICZNA TORBA UNIWERSALNA / UNIVERSAL ECO-BAG

45 PLN

ETUI NA RAMIĘ / ARM CASE

15 PLN

PRALINY GDAŃSKIE / GDANSK PRALINES

18,50 PLN

359 PLN
1szt. 3 PLN / 4szt. 12 PLN

KAMIENICE OGARNA 6 / OGARNA 76 / OGARNA 120 / OGARNA 6 / OGARNA 76 / OGARNA 120 TOWN HOUSE

14 PLN

KUBEK VISITGDANSK / VISITGDANSK CUP

15 PLN

SŁODKIE HISTORIE GDAŃSKA / SWEET STORIES OF GDANSK

39 PLN

PUDEŁKO ŚNIADANIOWE / SANDWICH BOX

35 PLN

TORBA EKO / ECO-FRIENDLY

25 PLN

PUDEŁKO ŚNIADANIOWE HEWELION / HEWELION BREAKFAST BOX

10 PLN

KOMIN SPORTOWY / SPORTS NECK WARMER

15 PLN

BUTELKA SZKLANA / GLASS BOTTLE WITH CORK

35 PLN

PAS DO WALIZKI / SUITCASE STRAP

30 PLN

ŁADOWARKA INDUKCYJNA / INDUCTIVE CHARGER

69 PLN

GRA PLANSZOWA VISIT GDANSK / VISIT GDANSK BOARD GAME
GDAŃSKIE SKARPETY / GDANSK’S SOCKS
ZESTAW PIŚMIENNICZY / PEN SET

79,99 PLN
18 PLN
150 PLN

ZESTAW ŁADOWAREK / SWIZZ SET

128 PLN

MASKOTKA HEWELION / HEWELION MASCOT

53 PLN

PODUSZKA MIŚ WITTCHEN / WITTCHEN BEAR PILLOW

69 PLN

MASECZKA / FACE MASK

20 PLN

BODY DZIECIĘCE / BABY BODYSUIT

47 PLN

WAGA DO BAGAŻU / DIGITAL BAGGAGE SCALE

69 PLN

KOSZ TERMICZNY VISITGDANSK / THERMAL BASKET VISITGDANSK

38 PLN

KŁÓDKA DO BAGAŻU / BAGGAGE PADLOCK

35 PLN

KUBEK TERMICZNY / TRAVEL MUG

45 PLN

BIDON / WATER BOTTLE

45 PLN

PRZECIWDESZCZOWA PONCZO PIŁKA / RAINPROOF PONCHO-BALL

10 PLN

WALIZKA / SUITCASE
PODUSZKA PODRÓŻNA / TRAVEL PILLOW

350 PLN / 550 PLN
69 PLN

ELEGANCKIE ETUI NA WIZYTÓWKI / ELEGANT CASE FOR VISIT CARDS

117 PLN

RĘCZNIK KĄPIELOWY / BATHING TOWEL

60 PLN

PORTFEL DAMSKI OCHNIK / OCHNIK WOMEN’S WALLET

138 PLN

PARASOLE / UMBRELLA

30 PLN

PORTFEL MĘSKI OCHNIK / OCHNIK MEN’S WALLET

154 PLN

KOSZULKI GDAŃSKIE / GDANSK T-SHIRTS

40 PLN

PLECAK OCHNIK / OCHNIK BACKPACK

164 PLN

Gdańska Organizacja Turystyczna
Gdansk Convention Bureau
ul. Uczniowska 22
80-530 Gdańsk
tel. : +48 58 305 70 80
e-mail : got@visitgdansk.com
www.visitgdansk.com
visitgdansk.got

