OFERTA 5-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ

„Szlakami dawnych Prus Wschodnich”
Malbork – Żuławy – Mierzeja i Zalew Wiślany – Lidzbark Warm.
– Mrągowo – Święta Lipka – „Wilczy Szaniec” – Giżycko –
Mikołajki – Ruciane-Nida – spływ rz. Krutynią – Olsztyn
Termin: 24-28 VI 2022 r.

Cena:

1279,- zł/osobę (kalkulacja na 50 osób)

Program wycieczki:
24 VI Wyjazd z Wrocławia Gł. poc. IC MIESZKO do Gdyni Gł. o godz. 6:40. O godz. 11:20 przyjazd do Tczewa, przesiadanie
do wynajętego autokaru. Przejazd do Zamku Krzyżackiego w pobliskim Malborku, gdzie zwiedzanie z przewodnikiem
ekspozycji muzeum zamkowego. Po południu przejazd przez Żuławy i dojazd na Mierzeję Wiślaną, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja przy grillu; nocleg.
25 VI Po śniadaniu dojazd do Krynicy Morskiej, skąd 1,5-godzinny rejs statkiem po Zalewie Wiślanym do Fromborka.
Na miejscu zwiedzanie z przewodnikiem gotyckich zabytków Wzgórza Katedralnego: Katedry z prezentacją organów,
Wieży Kopernika (miejsca śmierci astronoma), Wieży Dzwonnej oraz muzeum w dawnym Pałacu Biskupim.
Po zwiedzaniu czas wolny, po czym wyjazd autokarem w dalszą drogę do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie zwiedzanie
muzeum w tamtejszym zamku kapituły warmińskiej. Dalszy przejazd w kierunku Mazur środkowych. Wieczorem
przyjazd do Mrągowa, zakwaterowanie w hotelu***nad jeziorem Czos, obiadokolacja i czas wolny; nocleg.
26 VI Po śniadaniu wyjazd Świętej Lipki, gdzie zwiedzanie wspaniałej barokowej bazyliki wraz z prezentacją organów.
Stamtąd przejazd przez Kętrzyn do Gierłoży, gdzie zwiedzanie ruin byłej głównej kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec”.
Po południu przyjazd do Krainy Wielkich Jezior, gdzie wizyta w jednym z najpopularniejszych kurortów mazurskich –
Giżycku (czas wolny w porcie nad jeziorem Niegocin). Wieczorem powrót do Mrągowa, obiadokolacja w hotelu;
nocleg.
27 VI Po śniadaniu wyjazd do kolejnego znanego kurortu Krainy Wielkich Jezior - Mikołajek. O godz. 10:30 wypłynięcie
z tamtejszego portu w malowniczy rejs statkiem do Rucianego-Nidy z wypłynięciem na największe polskie jezioro –
Śniardwy. Po południu czas wolny przy porcie w Rucianem i przejazd na pobliski spływ łodziami rzeką Krutynią,
zaliczaną do najpiękniejszych nizinnych szlaków wodnych Europy. Wieczorem powrót do Mrągowa, uroczysta kolacja
bankietowa w hotelu przy muzyce DJ; nocleg.
28 VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Olsztyna – stolicy regionu Warmii i Mazur. Na miejscu
przed południem spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Starego Miasta. Po zwiedzaniu czas wolny
i wyjazd na dworzec Olsztyn Gł., skąd o godz. 13:45 wyjazd pociągiem IC MAMRY do Wrocławia. Przyjazd do stacji
Wrocław Gł. o godz. 19:35.

Cena zawiera:

Uwagi:

- przewóz grupy autokarem na odc. Tczew – Warmia – Mazury - Olsztyn;
- 1 nocleg w hotelu** na Mierzei Wiślanej oraz 3 noclegi w hotelu***
w Mrągowie - pokoje 2-,3-os. z łazienkami;
- wyżywienie: 4 obiadokolacje (w tym 1 bankietowa), 4 śniadania;
- opiekę pilota na całej trasie;
- obsługę przewodników miejscowych w Malborku, Fromborku i Olsztynie
oraz w części zwiedzanych obiektów;
- ubezpieczenie NNW – SIGNAL IDUNA Polska;
- spływ łodziami rzeką Krutynią;
- wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu;
- obowiązkową składkę na TFG i TFP (łącznie 4,- zł/os.).

-

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.

kalkulacja
ceny
została
dokonana
dla 50 uczestników (przy mniejszej ilości osób cena
wycieczki może wzrosnąć);
- należy posiadać odpowiednią odzież, w tym strój
sportowy do udziału w spływie oraz środek przeciwko
komarom;
- cena wycieczki nie obejmuje kosztu przejazdu
pociągiem – deklarujemy jednak pomoc w zakupie
biletów oraz rezerwacji miejsc.

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

