OFERTA 3-DNIOWEJ WYCIECZKI INTEGRACYJNO-REKREACYJNEJ
„KU UJŚCIU WISŁY”
MIKOSZEWO – MIERZEJA WIŚLANA
Termin: 26-28
Cena wycieczki:

XI 2021 r.

369,- zł/osobę (kalkulacja na 50 uczestników)

Program wycieczki:
26 XI - Do godz. 17:00 dojazd własnym transportem (autem prywatnym lub autobusem PKS z Gdańska) do
Mikoszewa - kurortu położonego na granicy Żuław i Mierzei Wiślanej w miejscu, gdzie główne koryto
„królowej polskich rzek“ wpada do Zatoki Gdańskiej. Zakwaterowanie w pensjonacie, spacer do ujścia Wisły,
o godz. 18:00 obiadokolacja przy grillu i gitarze pilota (z możliwością kontynuacji na sali w budynku); nocleg.
27 XI - O godz. 9:00 śniadanie, po którym możliwość spaceru brzegiem Zatoki Gdańskiej do Jantara lub ujścia Wisły
oraz możliwość innych aktywności (możliwość wypożyczenia rowerów). Dla posiadaczy własnych pojazdów
możliwość indywidualnej wycieczki do Stegny, Sztutowa (Muzeum Stutthof) lub Krynicy Morskiej,
ewentualnie na koniec polskiego odcinka Mierzei Wiślanej do miejscowości Piaski, skąd możliwy jest spacer
plażą do granicy polsko-rosyjskiej (około 3 km). O godz. 14:00 obiad w ośrodku i dalszy czas wolny. O godz.
19:00 uroczysta kolacja bankietowa ze specjalnym menu przy muzyce DJ do późnych godzin nocnych;
nocleg.
28 XI - Po późnym śniadaniu możliwość dalszej rekreacji. W godzinach południowych wykwaterowanie i wyjazd
powrotny uczestników do swych miejsc zamieszkania.

Świadczenia stanowiące koszt wycieczki:
2 x nocleg w pensjonacie*** w Mikoszewie (pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami) • wyżywienie: obiadokolacja
grillowa (I dzień), obiad (II dzień), uroczysta kolacja bankietowa ze specjalnym menu (II dzień), 2 x śniadanie (II i III
dzień) • ubezpieczenie NNW (Signal Iduna Polska) • obsługa DJ podczas kolacji bankietowej • obowiązkowa składka
na TFG i TFP (4,- zł/os.)
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