
SUWALSZCZYZNA – KRAINA JAK Z BAŚNI 
Terminy wyjazdów: 22.05 – 28.05.2022 (7 dni)                                          Cena: 1350 zł
                               29.05 – 04.06.2022 (7 dni)                                          Cena: 1350 zł

1 dzień
 niedziela

Zbiórka uczestników wyjazdu o godz. 5.40 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca zbiórki
o godz. 6.00. Przyjazd do miejsca zakwaterowania w późnych godzinach popołudniowych (AUGUSTÓW,
Ośrodek  Wypoczynkowy  „AUGUST” usytuowany  w  strefie  ciszy  nad  Kanałem  Bystrym  w  odległości
kilkuminutowego  spaceru  od  sklepów,  restauracji  i  kościoła.  Pokoje  2  i  3-osobowe  z  łazienkami.
Na wyposażeniu: WiFi). Obiadokolacja, spacer zapoznawczy i nocleg.

Pobyt
w 

Augustowie
z

możliwością
udziału

w
bezpłatnych
wycieczkach

W programie pobytu wycieczki do najciekawszych miejscowości Suwalszczyzny i Podlasia:   
AUGUSTÓW – znane uzdrowisko, stolica sportów wodnych, przyrodnicza perła północno-wschodniej Polski,
                       królewskie miasto położone wśród pięciu jezior oraz lasów Puszczy Augustowskiej z Muzeum
                       Kanału Augustowskiego, rynkiem Zygmunta Augusta i kościołem farnym
KANAŁ AUGUSTOWSKI – rejs  Szlakiem  Papieskim  po  spektakularnej i największej inwestycji Królestwa 
                                         Polskiego w XIX wieku
STUDZIENICZNA – miejscowość letniskowa i malowniczo usytuowane sanktuarium maryjne
PŁOCICZNO  (WIGIERSKA  KOLEJ  WĄSKOTOROWA)  –  jedna  z  największych   atrakcji   turystycznych
                                                                                         Suwalszczyzny, której początki sięgają 1916 roku
STARY FOLWARK – multimedialne Muzeum Wigier
WIGIERSKI PARK NARODOWY – zespół około 50 jezior z największym jeziorem Wigry
WIGRY – pokamedulski zespół klasztorny, kościół oraz eremy – najsłynniejszy zabytek regionu
SUWAŁKI – stolica regionu z oryginalnym układem urbanistycznym i ciekawymi zabytkami
DOWSPUDA – ruiny neogotyckiego zespołu pałacowego rodu Paców nad rzeką Rospudą
JELENIEWO – świątynia   z   1878   roku – jedyny   tej   klasy  zabytek  sakralnej  architektury  drewnianej
                        na Suwalszczyźnie oraz znana z potraw regionalnych restauracja „Pod Jelonkiem”
GÓRA ROWELSKA – najwyższe wzniesienie województwa podlaskiego 
WIŻAJNY – „kraina  zimna  i  sera”  –  wieś,  w  której  zachował  się  XVII - wieczny   układ   urbanistyczny
                   z prostokątnym rynkiem
BOLCIE – tzw. trójstyk granic, czyli miejsce spotkania Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki)
PUŃSK – enklawa Litwinów na terenie Polski z unikatową, drewnianą synagogą i skansenem litewskim
TRAKISZKI – zabytkowy, drewniany dworzec kolejowy z 1896 roku
SEJNY – miasto  pogranicza  z  podominikańskim  zespołem  klasztornym  oraz bazyliką Nawiedzenia NMP,
               sanktuarium maryjne, którego ozdobą jest cudowna figura Matki Bożej; dawna synagoga i ratusz
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY – powstały w 1976 roku najstarszy park krajobrazowy w Polsce
CISOWA GÓRA – „Suwalska Fudżijama” – najwyższe wzniesienie na Suwalszczyźnie (256 m n.p.m.)
SMOLNIKI – punkt widokowy „u Pana Tadeusza”, z którego roztacza się przepiękna panorama malowniczej
                     Suwalszczyzny i zespołu jezior kleszczowickich
GŁAZOWISKO BACHANOWO – mały rezerwat w dolinie Czarnej Hańczy pokryty głazami (ok. 10 000 sztuk)
JEZIORO HAŃCZA – najgłębsze jezioro w Polsce (108,5 m) i jedno z największych na Suwalszczyźnie
TURTUL – urokliwy punkt widokowy, z którego widać zalew i dolinę Czarnej Hańczy oraz siedzibę Dyrekcji 
                 Suwalskiego Parku Krajobrazowego
SZURPILY-GÓRA ZAMKOWA – wzniesienie   otoczone   czterema  jeziorami  ze  wspaniałymi  widokami  na
                  jeziora  oraz  okoliczne  wzgórza  –  ślady  budownictwa  obronnego  i  miejsce kultu Jaćwingów 
                  pochodzące z VIII-XIII wieku

WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
7 dzień
sobota

Śniadanie.  Wykwaterowanie  i  wyjazd  w  drogę  powrotną  na  Górny  Śląsk.  Powrót  do  Rudy  Śląskiej
w godzinach wieczornych.

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:      Cena imprezy nie obejmuje:
- przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami       -    biletów  wstępu do zwiedzanych obiektów
- opłaty drogowe oraz parkingowe                   -    usług dodatkowych (np. rejsy statkami itp.)
- 6 noclegów (pokoje 2 i 3-osobowe)                                                      -    opłat za ewentualne imprezy okolicznościowe
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji                                                                -    opłat za degustacje lokalnych potraw 
- opiekę licencjonowanego pilota oraz rezydenta
- opiekę przewodnika w trakcie wycieczek
- opłatę klimatyczną
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
- ubezpieczenie NNW 
- podatek VAT (23 %)

Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkami, degustacje itp. należy przygotować ok. 180 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 22.02.2022 r. 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


