OFERTA 4-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-REKREACYJNEJ
„OSTATKI W BORACH TUCHOLSKICH”
Termin: 28 II-3
Cena usługi:

III 2019 r. (ostatni weekend karnawału!!!)

679,- zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
28 II Indywidualny dojazd do Tczewa pociągami z kierunku: Warszawy, Śląska, Wrocławia, Białegostoku
i Szczecina. O godz. 12:15 zbiórka i przejazd autokarem podstawionym przed dworcem nad Wisłę,
gdzie spacer promenadą oraz zapoznanie się z burzliwą historią zabytkowych mostów tczewskich.
Następnie wyjazd w kierunku Borów Tucholskich. Około godz. 15:00 przyjazd do Zajazdu
w Fojutowie, położonego w sercu Borów Tucholskich nad Wielkim Kanałem Brdy. Zakwaterowanie
i obiad. Pod wieczór kulig konny z pochodniami na ognisko na leśnej polanie, gdzie wspólna
biesiada przy gitarze pilota i pieczonej kiełbasce. Po ognisku powrót do ośrodka; nocleg.
1 III Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę po Szwajcarii Kaszubskiej. Na trasie zwiedzanie: Muzeum
Kaszubskiego w Kartuzach, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku („Dom do góry
nogami”, Dom Sybiraka i Najdłuższa Deska Świata) oraz objazd malowniczą „Drogą Kaszubską”
z odpoczynkiem w urokliwym Chmielnie. Wieczorem powrót do Fojutowa. Obiadokolacja; nocleg.
2 III Po śniadaniu wyjazd autokarem do pobliskiej miejscowości Zapora-Mylof, gdzie znajduje się potężna
tama na Brdzie, dzieląca rzekę na dwa koryta. Na miejscu odpoczynek i możliwość zakupów
w sklepie firmowym tamtejszego Zakładu Hodowli Pstrąga (największej tego typu placówce
w Polsce). Po południu czas wolny w ośrodku, podczas którego możliwość relaksu na stoku
narciarskim, sztucznym lodowisku lub w krytym basenie, albo spaceru po okolicy. Od godz. 19:30
uroczysta ostatkowa kolacja bankietowa przy muzyce DJ do późnych godzin nocnych; nocleg.
3 III Po późnym śniadaniu wykwaterowanie (do godz. 11:00) i spacer do najdłuższego w Polsce
akweduktu – dwupoziomowego skrzyżowania 2 rzek oraz wieży widokowej z panoramą Borów
Tucholskich. Około godz. 12:00 wyjazd autokarem z ośrodka. Około godz. 13:30 przyjazd
do Tczewa, skąd indywidualny wyjazd pociągami w kierunku: Warszawy, Śląska, Poznania i Łodzi.
Cena zawiera:
• wynajem autokaru na trasie wg programu (z/do Tczewa);
• obsługa pilota podczas wycieczki;
• 3 x nocleg w pokojach 2-osobowych z łazienkami, TV;
• wyżywienie: 3 x śniadanie, 1 x obiad, 1 x obiadokolacja,
specjalne menu kolacji bankietowej, kiełbaski i napoje do
ogniska;
• kulig konny na ognisko (przy braku śniegu - tabor zastępczy );
• wstępy do zwiedzanych obiektów;
• korzystanie z basenu krytego (1 godz. dziennie/os.);
• obsługa bankietu przez DJ;
• ubezpieczenie NNW (Signal Iduna Polska).
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pom.

Uwagi:
 kalkulacja
ceny
została
dokonana
dla 45 uczestników (przy mniejszej ilości osób cena
wycieczki może wzrosnąć);
 uczestnicy powinni zabrać stroje kąpielowe i/lub
ubiór sportowy do ewentualnego odpłatnego
uprawiania sportów zimowych.

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marktur@poczta.onet.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski
– przedstawiciel
tel.: (+48) 609 712 165
e-mail: jarek_s_2000@wp.pl

