
POWIŚLE I MAZURY – CUD NATURY
Termin wyjazdu: 15.07 – 22.07.2022 (8 dni)                                             Cena: 1450 zł 

Zakwaterowanie:
Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny „Ostoja”              Ośrodek położony jest w małej wsi  PRZEZMARK  na granicy dwóch
Przezmark 86                                                      województw  (pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego). Na 7 ha
82 – 450 Stary Dzierzgoń                                               posiadłości z dostępem do jeziora znajdują się: plac zabaw dla dzieci,
Tel. 572 – 916 – 012;  (55) 245 – 01 – 47                        miejsce  na  grilla  oraz  ognisko,  stawy  z możliwością wędkowania
www.ostoja-przezmark.pl oraz przestrzeń do obcowania w ciszy z otaczającą przyrodą

1 dzień
15.07.2022 

piątek

Zbiórka  uczestników  wyjazdu  o  godz.  6.40  (Ruda  Śląska  –  Godula,  ul.  Podlas  36).  Wyjazd
z miejsca zbiórki o godz. 7.00. Przyjazd do położonego malowniczo pomiędzy trzema jeziorami
–  WĄBRZEŹNA.  Spacer  z  przewodnikiem  po  oryginalnym  mieście  (rynek,  gotycki  kościół
i  sanktuarium Matki  Bożej  Brzemiennej,  kościół  poewangelicki).  Przejazd  do  JARANTOWIC,
wioski  z  unikatowym,  poewangelickim,  drewnianym  kościołem  z  XVIII  wieku.  Przyjazd
do  PRZEZMARKU w  późnych  godzinach  popołudniowych.  Zakwaterowanie  w  Ośrodku
Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Ostoja”. Obiadokolacja, spacer zapoznawczy i nocleg.

Pobyt
w 

Przezmarku
z

możliwością
udziału

w
bezpłatnych
wycieczkach

W programie pobytu atrakcyjne wycieczki po okolicy: 
PRZEZMARK – mała, spokojna wioska położona nad jeziorem Motławą Wielką z ruinami  zamku
                         krzyżackiego i gotycką basztą
DZIERZGOŃ – dawna siedziba komturii krzyżackiej z pozostałościami zamku na wzgórzu 
IŁAWA – specyficzne  miasto  na  południowym krańcu Jezioraka (najdłuższego jeziora w Polsce) 
               uznawane za jedno z największych centrów turystycznych Polski
KAMIENIEC – ruiny monumentalnego założenia pałacowo – parkowego rodu von Finckenstein 
KANAŁ ELBLĄSKO – OSTRÓDZKI  –  niesamowita   inwestycja   z  XIX  wieku  na  którą składa
                                  się  system  pochylni,  uważanych  za jedno z najznakomitszych rozwiązań
                                  hydrotechnicznych na świecie
KRETOWINY – ośrodek   sportów   wodnych   oraz   centrum   turystyczne   z   „deptakiem”  nad
                         malowniczym Jeziorem Narie
SZYMBARK – spacer dookoła imponujących ruin zamku kapituły pomezańskiej z XIV wieku
WAPLEWO WIELKIE  –  ciekawe  Muzeum  Tradycji  Szlacheckiej  w  odrestaurowanym  zespole
                                      pałacowo-parkowym Sierakowskich z XVIII wieku
ZALEWO – wizyta na tradycyjnym „ramadanie”, czyli słynnym lokalnym targowisku 

WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
8 dzień

22.07.2022 
piątek

Śniadanie.  Wykwaterowanie  i  wyjazd  w drogę  powrotną  na Górny  Śląsk.  W trakcie  podróży
postój we WŁOCŁAWKU. Krótkie spacer po mieście z blisko 1000-letnią historią (m. in.: katedra,
w której  święcenia  kapłańskie  przyjął  Prymas Wyszyński,  bulwary  nad  Wisłą,  Stary Rynek).
Przejazd w kierunku tworzącej  największe sztuczne jezioro w Polsce włocławskiej  tamy, gdzie
19 X 1984 roku zginął  ksiądz  św.  Jerzy Popiełuszko.  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.)
- 7 noclegów (2 dwupokojowe domki letniskowe dla 4 osób,                -    opłat za ewentualne imprezy okolicznościowe

pokoje 2 i 3-osobowe oraz 2 dwupokojowe apartamenty dla 4 osób)                                                   
- 7 śniadań, 7 obiadokolacji             
- opiekę licencjonowanego pilota oraz rezydenta
- opiekę przewodników w trakcie zwiedzania Wąbrzeźna, Jarantowic, 

Kamieńca i Waplewa Wielkiego 
- opłatę klimatyczną
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
- ubezpieczenie NNW 
- podatek VAT (23 %)

Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkami itp. należy przygotować ok. 80 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 15.04.2022 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


