OFERTA 4-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ-REKREACYJNEJ PKP TELKOL
„SZLAKAMI KU UJŚCIU WISŁY”
ŻUŁAWY – MIERZEJA WIŚLANA – FROMBORK – KANAŁ ELBLĄSKI
Termin: 28 IV-1 V 2018 r. Cena wycieczki: 799,-

zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
28 IV -

O godz. 11:30 zbiórka przed dworcem PKP Malbork – indywidualny dojazd uczestników porannymi pociągami z kierunku
Warszawy i Białegostoku oraz innych regionów Polski. Dojazd wynajętym autokarem do Zamku Krzyżackiego, gdzie
zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji muzeum zamkowego. Późnym popołudniem przejazd przez Żuławy Wiślane do
Mikoszewa - kurortu położonego w miejscu, gdzie główne koryto „królowej polskich rzek“ wpada do Zatoki Gdańskiej.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja przy grillu; nocleg.

29 IV -

Po śniadaniu dojazd do Krynicy Morskiej, skąd 1,5-godzinny rejs statkiem po Zalewie Wiślanym do Fromborka. Na
miejscu zwiedzanie gotyckich zabytków Wzgórza Katedralnego: Katedry, Wieży Kopernika (miejsca śmierci astronoma),
Wieży Dzwonnej oraz dawnego Pałacu Biskupiego, mieszczącego obecnie muzeum. Po zwiedzaniu czas wolny we
fromborskim porcie, po czym powrót statkiem do Krynicy Morskiej, skąd dalej autokarem do Mikoszewa; obiadokolacja
w hotelu; nocleg.

30 IV -

Po śniadaniu wyjazd autokarem na całodniową wycieczkę po Jantarowym Wybrzeżu i Mierzei Wiślanej. Przejazd przez
Żuławy Północne i nadmorskie miejscowości letniskowe. Postój w Stegnie, będącej popularnym żuławskim kurortem, a
zarazem ważną stacją węzłową wąskotorowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej. W pobliskim Sztutowie zwiedzanie muzeum
na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Następnie przejazd przez cały polski odcinek
Mierzei Wiślanej aż do miejscowości Piaski. Na miejscu spacer pieszy lasem i plażą do granicy polsko-rosyjskiej z
Obwodem Kaliningradzkim. W drodze powrotnej możliwy postój w Krynicy Morskiej i spacer po mieście. Wieczorem
uroczysta obiadokolacja bankietowa w hotelu przy muzyce do późnych godzin nocnych; nocleg.

1V-

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem w kierunku Elbląga. Po dotarciu na miejsce wypłynięcie w
prawie 5-godzinny rejs najciekawszym odcinkiem Kanału Elbląskiego, gdzie statek pokonuje blisko 100-metrową różnicę
poziomów z wykorzystaniem pochylni. Porusza się tam „po trawie”, a dokładniej jako pojazd umocowany na specjalnej
platformie o grawitacyjnym napędzie wodnym, poruszającej się torem kolejowym. W dolnej części kanału przepłynięcie
przez położone na żuławskiej depresji Jezioro Drużno, objęte światowej rangi rezerwatem ornitologicznym i biosfery. Po
południu dopłynięcie statku do Buczyńca, skąd wyjazd autokarem w drogę powrotną do Malborka. Indywidualny
powrót uczestników pociągami w kierunku Warszawy, Białegostoku i innych regionów.

Świadczenia stanowiące koszt wycieczki:
• obsługa pilota na całej trasie • wynajem koncesjonowanego autokaru (4 dni) • 3 x nocleg w pensjonacie*** w Mikoszewie
(pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami) • wyżywienie: 2 x obiadokolacja (I-II dzień), 3 x śniadanie (II-IV dzień), uroczysta
obiadokolacja bankietowa (III dzień) • obsługa miejscowego przewodnika w niektórych zwiedzanych obiektach (I,II i III dzień) •
obsługa bankietu przez DJ • wszystkie wstępy i rejsy za kwotę ok. 190,-zł/os. (ryczałt – wg programu) • koszty związane z
rezerwacją ww. świadczeń • ubezpieczenie NNW (Signal Iduna Polska).

Uczestnicy wycieczki powinni posiadać:
•strój plażowy (zalecany w przypadku dobrej pogody)
•środek przeciwko komarom.
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