BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.
41-703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01
tel/fax (32) 2 – 480 – 180
e-mail: bpatut@wp.pl
www.atut.turystyka.pl

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY
Terminy wyjazdów: 17.05 – 23.05.2020 (7 dni)
24.05 – 30.05.2020 (7 dni)
02.08 – 08.08.2020 (7 dni) (wysoki sezon)

Cena: 1135 zł
Cena: 1135 zł
Cena: 1195 zł

Zakwaterowanie:
Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny „Ostoja”
Przezmark 86
82 – 450 Stary Dzierzgoń
Tel. 572 – 916 – 012; (55) 245 – 01 – 47
www.ostoja-przezmark.pl
1 dzień
niedziela

Pobyt
w
Przezmarku
z
możliwością
udziału
w
bezpłatnych
wycieczkach

7 dzień
sobota

od

Ośrodek położony jest w małej wsi PRZEZMARK na granicy dwóch
województw (pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego). Na 7 ha
posiadłości z dostępem do jeziora znajdują się: plac zabaw dla dzieci,
miejsce na grilla oraz ognisko, stawy z możliwością wędkowania
oraz przestrzeń do obcowania w ciszy z otaczającą przyrodą

Zbiórka uczestników wyjazdu o godz. 7.40 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca zbiórki
o godz. 8.00. Przejazd do położonej nad Drwęcą BRODNICY. Spacer po zadbanym mieście słynącym
z rzadko spotykanego trójkątnego rynku z nietypowym ratuszem i zabytkowymi kamienicami, ruin zamku
krzyżackiego oraz dawnych obwarowań miejskich. Przyjazd do PRZEZMARKU w późnych godzinach
popołudniowych. Zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer zapoznawczy i nocleg.
W programie pobytu super atrakcyjne wycieczki:
PRZEZMARK – mała, spokojna wioska położona nad jeziorem Motławą Wielką z ruinami zamku
krzyżackiego i gotycką basztą
KWIDZYN – zwiedzanie z przewodnikiem zamku kapituły z zachowanym ogromnych rozmiarów gdaniskiem
oraz wizyta w katedrze dawnej diecezji pomezańskiej
SZTUM – częściowo zachowany gotycki zamek, będący dawną, letnią rezydencją Wielkiego Mistrza Zakonu
Krzyżackiego
ORNETA – niewielkie miasto z cennym i bogato wyposażonym kościołem parafialnym oraz oryginalnym
rynkiem, którego dominantę stanowi gotycki ratusz
KROSNO – maleńka wieś nad Drwęcą Warmińską z pieczołowicie odrestaurowywanym, zachwycającym
zespołem sanktuaryjnym wzorowanym na Świętej Lipce
BUCZYNIEC – zorganizowana tuż przy pochylni Izba Historii Kanału Elbląskiego, który uważany jest za
jedno z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie
OLSZTYN – stolica regionu z zamkiem kapituły warmińskiej z XIV w. (mieszkał tu Mikołaj Kopernik),
gotyckim kościołem katedralnym św. Jakuba z XV w., ładnym rynkiem i ratuszem z XVII w.
oraz fragmenatmi murów miejskich z Bramą Wysoką
DOBRE MIASTO – jedno z najważniejszych miast regionu z drugą co do wielkości na Warmii świątynią oraz
pozostałościami murów miejskich z Basztą Bocianią
SZLAK SZELĄGA – malownicza 18-kilometrowa trasa rejsu wiodąca z Ostródy do Starych Jabłonek przez
Jezioro Drwęckie, Pauzeńskie, Szeląg Wielki i Szeląg Mały
STARE JABŁONKI – znana miejscowość wypoczynkowa na Pojezierzu Iławskim rozłożona nad jeziorem
Szeląg Mały
OSTRÓDA – znane, zadbane i lubiane przez turystów miasto nad jeziorem Drwęckim
WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną na Górny Śląsk. W trakcie podróży postój
w niedocenianej, a ciekawej CHEŁMŻY. Krótkie zwiedzanie historycznego miasta położonego nad Jeziorem
Chełmżyńskim, którego najważniejszym zabytkiem jest bazylika konkatedralna Świętej Trójcy. Powrót
do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych.
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
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-pokojowe apartamenty 4-osobowe)
6 śniadań, 6 obiadokolacji
opiekę licencjonowanego pilota oraz rezydenta
opiekę przewodników na terenie zamku w Kwidzynie
opiekę przewodników w trakcie zwiedzania Olsztyna i Dobrego Miasta
opłatę klimatyczną
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)

Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkami itp. należy przygotować ok. 120 zł.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 17.02.2020 r. (I i II turnus) i 30.04.2020 r. (III turnus)

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

