OFERTA 4-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-REKREACYJNEJ
KOCIEWIE - BORY TUCHOLSKIE – TRÓJMIASTO – KASZUBY
Termin: 4-7 IX 2020 r.
Cena usługi:

799,- zł/osobę (kalkulacja na 40 uczestników)

Program wycieczki:
4 IX Indywidualny dogodny dojazd pociągami do Tczewa pociągami z różnych kierunków (Warszawa, Wrocław,
Szczecin, Białystok). O godz. 12:20 zbiórka i wyjazd autokarem podstawionym przed dworcem w kierunku
Borów Tucholskich. Po drodze zwiedzanie z przewodnikiem XIII-wiecznego zamku krzyżackiego w Gniewie
oraz okazałej gotyckiej katedry w Pelplinie. Około godz. 16:00 przyjazd do Zajazdu w Fojutowie, położonego
w sercu Borów Tucholskich nad Wielkim Kanałem Brdy. Zakwaterowanie i obiad, po którym możliwość
relaksu w basenie krytym lub odkrytym. Pod wieczór dojazd wozami konnymi na ognisko na leśnej polanie.
Wspólna biesiada przy gitarze pilota i pieczonej kiełbasce. Po ognisku powrót do ośrodka; nocleg.
5 IX Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę po Trójmieście, w trakcie której: spacer z przewodnikiem
po gdańskiej Starówce (w tym wstęp do Bazyliki Mariackiej), pobyt na molo w Sopocie oraz wizyta w Gdyni
(Skwer Kościuszki i Panorama z Kamiennej Góry). Wieczorem powrót do Fojutowa – obiadokolacja, nocleg.
6 IX Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę po Kaszubach. 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 wejście na Wieżycę – najwyższą wzniesienie na niżu środkowo-europejskim.
Wieczorem powrót do Fojutowa. O godz. 20:00 uroczysta kolacja bankietowa przy muzyce DJ do późnych
godzin nocnych; nocleg.
7 IX Po późnym śniadaniu spacer po okolicy ośrodka, po czym wykwaterowanie (do godz. 11:00) i wyjazd
autokarem w drogę powrotną. Po drodze Zwiedzanie magicznego rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach
oraz pięknego Arboretum w Wirtach – najstarszego w Polsce leśnego ogrodu dendrologicznego. Po
zwiedzaniu obiad w okolicy Tczewa. Około godz. 16:00 przyjazd do Tczewa, skąd możliwość indywidualnego
powrotu uczestników pociągami do miejsc zamieszkania.
Cena zawiera:

Uwagi:

• 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, 2 x obiad, 2 x obiadokolacja, w tym
specjalne menu kolacji bankietowej, kiełbaski i napoje podczas
ogniska;
• wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu;
• przejazd wozami konnymi na ognisko;
• korzystanie z basenu krytego (1 godz. dziennie/os.);
• obsługa bankietu przez DJ;
• obsługa przewodników w Gdańsku i w zwiedzanych obiektach;
• ubezpieczenie NNW (Signal Iduna Polska).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
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• kalkulacja
ceny
została
dokonana
dla 40 uczestników (przy mniejszej ilości osób cena
wycieczki może wzrosnąć);
• uczestnicy powinni zabrać stroje kąpielowe
na basen oraz ubiór sportowy na spływ kajakowy.

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

Jarek Skalski
– przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

