Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Mazury - Ósmy Cud Natury
Termin: 02 - 05.09.2021
Program:
Dzień 1
Godz. 4:00 wyjazd z Zakopanego, godz. 6:00 wyjazd z Krakowa,
godz. 7:00 wyjazd z Katowic. Przejazd w kierunku Mazur. Po
południu przyjazd do Ruciane - Nida i wizyta w Leśniczówce
Pranie, jedyne w Polsce Muzeum K.I. Gałczyńskiego, bardzo
urokliwe i klimatyczne. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Rejs statkiem po Jeziorze Czos – doskonała możliwość
poznania panoramy Mrągowa od strony jeziora! Wieczorem
obiadokolacja i nocleg

Dzień 2
Śniadanie. W programie: Reszel – zamek biskupów
warmińskich; Św. Lipka – barokowa bazylika NMP zwana
"Częstochową Północy", jeden z najwspanialszych przykładów
późnego baroku w Polsce, koncert organowy; Kętrzyn – zamek
krzyżacki z II połowy XIV w. (z zewnątrz), czas wolny; Gierłoż „Wilczy Szaniec” - bunkry i schrony ze ścianami do 8 m
grubości, w latach 1941 - 1944 słynna kwatera Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił
Zbrojnych. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. W programie: Giżycko - twierdza Boyen, obiekt
fortyfikacyjny z połowy XIX w. położony na terenie tzw. „wyspy
giżyckiej”; most obrotowy na Kanale Łuczańskim, obsługiwany
ręcznie, zbudowany w połowie XIX, jeden z dwóch tego typu
mostów w Europie; port jachtowy, czas wolny; Ryn – zamek
krzyżacki, siedziba komturstwa; Mikołajki - „Perła Mazur”,
spacer promenadą wzdłuż portu jachtowego do rynku (fontanna ze słynną postacią Króla
Sielaw). Na zakończenie rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Śniardwy. Wieczorem
obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Olsztyna, zwiedzanie
stolicy Warmii i Mazur: Stare Miasto ze słynnym Zamkiem
obronnym z XIV otoczony fosą i murami (z zewnątrz), Kościół
Katedralny św. Jakuba, Ratusz, czas wolny. Wyjazd ok.
południa. Powrót na miejsce ok. 20:00/22:00.
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Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Cena: 875 zł / 1 os. przy min. 30 os.
Cena zawiera:
♦ Transport komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe;
♦ Zakwaterowanie: 3 x nocleg (hotel ***, pokoje 2 i 3 osobowe);
♦ Wyżywienie: 3 x śniadania, 3 x obiadokolacja;
♦ Opłata miejscowa;
♦ Rejs statkiem po Jeziorze Czos;
♦ Opiekę pilota;
♦ Obowiązkową składkę na TFG i TFP;
 Ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne:
 Bilety wstępów, rejs statkiem po Jeziorze Śniardwy lokalni przewodnicy ok. 120 zł/os.
 Dopłata do pokoju 1 osobowego: 180 zł
Dodatkowo informacje:
√ Istnieje możliwość zorganizowania połączeń antenowych do miejsc wyjazdowych.
√ Możliwość skorzystania z bonu turystycznego 500 plus na dziecko.

Serdecznie
zapraszamy!!!
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