Firma Usługi Transportowe Roman Grzelak przedstawia ofertę 5 dniowej wycieczki na Mazury:
Świadczenia:
-

przejazd autobusem
ubezpieczenie NNW
opieka pilota, przewodników,
wyżywienie ( 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja)
zakwaterowanie ( 4 x nocleg)
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem
PROGRAM WYCIECZKI

I dzień
- godz.

5.00 - wyjazd

- godz. 12.00 - dojazd do Malborka zwiedzanie z przewodnikiem jednej z największych twierdzy
średniowiecznej Europy - Zamku Krzyżackiego wzniesionego przez Krzyżaków w latach 12741457. W 1961 roku utworzono Muzeum Zamkowe, a w 1997 roku zamek został wpisany na listę
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Następnie przejazd do Elbląga, zwiedzanie
Starego Miasta.
- godz. 18.30 - obiadokolacja i zakwaterowanie
II dzień
- godz.8.00 - śniadanie, po śniadaniu przejazd do Fromborka - zwiedzanie: Muzeum Mikołaja Kopernika,
Planetarium i Park Astronomiczny, Baszta Rybacka. Następnie przejazd do Lidzbarka
Warmińskiego - zwiedzanie: zamek biskupów warmińskich, XIV-wieczny kościół farny, Wysoka
Brama- jeden z zachowanych średniowiecznych obwarowań miejskich. Dalej Reszel - gotycki zamek
Biskupów Warmińskich, Stare Miasto gdzie zachowała się średniowieczna zabudowa miasta i układ
ulic, dwa zabytkowe mosty gotyckie z końca XIV w., kościół gotycki, ratusz klasycystyczny z.XIX w.,
fragmenty XIV-wiecznych murów miejskich z basztą więzienną i Św. Lipka - Sanktuarium Matki
Boskiej -perły polskiego baroku i ośrodek kultu maryjnego, zabytkowe organy z 1721r.
- godz. 19 obiadokolacja i zakwaterowanie
III dzień
- godz.8.00 - śniadanie, po śniadaniu zwiedzanie Kętrzyn - słynny Kościół św. Jerzego, oraz zamek krzyżacki,
spacer po centrum miasta. Gierłoż - była kwatera wojenna Hitlera tzw. "Wilczy Szaniec" wysadzony
24 stycznia 1945r. 20 lipca 1944r. dokonano w nim nieudanego zamachu na Hitlera.
–

godz. 19.00 - obiadokolacja

IV dzień
- godz.8.00 - śniadanie, po śniadaniu zwiedzanie Olsztyna oraz Gietrzwałdu, następnie przejazd do Miłomłyna –
rejs po Kanale -2,5 godz. Trasa rejsu przebiega na odcinku Kanału Elbląskiego pomiędzy
Miłomłynem a Ostródą. Podczas rejsu zachwyca sceneria Kanału Elbląskiego, w większości
stanowiąca sztuczną drogę wodną stworzoną przez człowieka. Odcinek Kanału Elbląskiego w
okolicy Miłomłyna stanowi jego najstarszą część. Kąty Rybackie dobrze znane ornitologom ze
względu na rezerwat faunistyczny w którym kryją się największe w Polsce stanowiska lęgowe
kormorana czarnego i czapli siwej.
-godz. 19.00 - obiadokolacja
V dzień
- godz.8.00 - śniadanie, po śniadaniu Przejazd do Golubia – Dobrzynia, zwiedzanie potężnej, górującej ponad
miastem golubskiej warowni. Na Rynku golubskim zobaczyć można niecodzienny już dziś przykład
architektury drewnianej - Domek z "Pod Cieniami" - stary budynek podcieniowy, dziś już ostatni z
kilku do niedawna zachowanych na golubskiej Starówce. Można też spotkać fragmenty XIVwiecznych murów obronnych.
- około godz. 21.00 – powrót
Koszt od 1 osoby 890,oozł. plus koszt biletów normalnych 151,oo, ulgowych 118.oo. Wycieczka skalkulowana dla 40
osób dorosłych.
Koszt od 1 osoby 855,oozł. plus koszt biletów normalnych 151,oo, ulgowych 118.oo. Wycieczka skalkulowana dla 48
osób dorosłych.
W przypadku zmiany ilości uczestników cena wycieczki ulegnie zmianie.
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych.
Osoby posiadające uprawnienie do ulg, muszą mieć dokument potwierdzający- legitymacja.

Poniżej wykaz miejsc uwzględnionych w koszcie biletów wstępu:
Normalne

Ulgowe

Zamek Krzyżacki w Malborku

50,00

30,00

Frombork - Wzgórze Katedralne

12,00

8,00

Frombork - Planetarium

12,00

8,00

Rejs Ostróda - Miłomłyn bilet grupowy

57,00

57,00

Gierłoż - Wilczy Szaniec

20,00

15,00

