
B A B I E  L A T O 
NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU

Termin wyjazdu: 22.09 – 28.09.2022 (7 dni)                                             Cena: 1350 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
22.09.2022 
czwartek

Zbiórka uczestników wyjazdu o godz. 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca zbiórki
o godz. 6.15. Przejazd do TORUNIA – zwiedzanie wpisanej na Listę UNESCO perły gotyku (m. in.: rynek
z majestatycznym, gotyckim ratuszem, pomnikiem Kopernika i licznymi, zabytkowymi kamienicami, wśród
których  bryluje  kamienica  Pod  Gwiazdą,  zachwycająca katedra  śś.  Janów,  Dom Kopernika,  spichlerze
toruńskie, pozostałości obwarowań obronnych ze znakomicie zachowanymi bramami oraz słynną Krzywą
Wieżą).  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  z  „klimatem”  położona  nad  jeziorem  Motławą Wielką z ruinami 
                         zamku krzyżackiego i gotycką basztą
ELBLĄG – niepowtarzalna i zachwycająca starówka z historycznym układem urbanistycznym, zachowanym
                 podzamczem,   zespołami   klasztornymi,   odbudowaną  katedrą  oraz  z  charakterystyczną  dla
                 miasta Ścieżką Kościelną
RACZKI ELBLĄSKIE –  depresja 1,8 m p.p.m., przez lata uznawana za najniżej położony punkt Polski
FROMBORK – perła   Północy   położona   nad  brzegiem  Zalewu  Wiślanego  znana  jako  miasto  Mikołaja
                        Kopernika z ogromnym bogactwem najcenniejszych zabytków na Wzgórzu Katedralnym
BUCZYNIEC – zorganizowana tuż przy pochylni ciekawa Izba Historii Kanału Elbląskiego
KANAŁ ELBLĄSKO – OSTRÓDZKI – niesamowita  inwestycja  z  XIX  wieku  na  którą  składa  się  system 
                        pochylni, uważanych za jedno z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie
LASY POJEZIERZA IŁAWSKIEGO – poszukiwanie koncertu przyrody w postaci rykowiska jeleni 
MALBORK – zwiedzanie  (około  3  godzin)  największego  ceglanego  zamku  świata  i jednej z największych
                     i  najpotężniejszych  średniowiecznych  warowni  Europy,  czyli wpisanej na Listę Światowego 
                     Dziedzictwa   UNESCO,   dawnej   rezydencji  wielkich  mistrzów  krzyżackich,  która  do  dziś
                     zadziwia swoim ogromem i rozmachem
GRUNWALD – miejsce jednej z największych i najsłynniejszych bitew średniowiecza, czyli klęski Krzyżaków 
                       z dnia 15 lipca 1410 roku – zwiedzanie wyremontowanego muzeum
ZŁOTOWO – malowniczy, drewniany, barokowy kościół św. Barbary z I połowy XVIII wieku
LUBAWA – zabytkowe  miasto  z  niewielkim  rynkiem, ciekawymi świątyniami oraz zaskakującymi ruinami
                  zamku biskupów chełmińskich 

WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
7 dzień

28.09.2022 
środa

Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do pięknie położonego nad Wisłą GRUDZIĄDZA. Spacer po mieście,
którego zabytki  znajdują się  na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, słynącego z zespołu spichrzów
wpisanego w 2017 roku na listę Pomników Historii RP. 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 (2 dwupokojowe domki letniskowe dla 4 osób,                -    opłat za ewentualne imprezy okolicznościowe

pokoje 2 i 3-osobowe oraz 2 dwupokojowe apartamenty dla 4 osób)                                                   
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji             
- opiekę licencjonowanego pilota oraz rezydenta

- opiekę przewodników w trakcie zwiedzania Torunia i Fromborka 

- opiekę przewodników w trakcie zwiedzania zamku w Malborku
- 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. 130 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 22.06.2022 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


