Biuro Podróży ATUT s.c.

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243

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

na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY
Termin wyjazdu: 23.05 – 29.05.2021 (7 dni)

Cena: 1175 zł

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

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

1 dzień
23.05.2021
niedziela

Zbiórka uczestników wyjazdu o godz. 7.40 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd
z miejsca zbiórki o godz. 8.00. Przejazd do położonego u ujścia Wdy do Wisły – ŚWIECIA. Spacer
z przewodnikiem po oryginalnym mieście pełnym atrakcyjnych zabytków ze specyficznym
układem urbanistycznym odzwierciedlającym zmiany dokonujące się w rozwoju miasta
przez setki lat. Przyjazd do PRZEZMARKU w późnych godzinach popołudniowych.
Zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym „Ostoja”. Obiadokolacja, spacer
zapoznawczy i nocleg.
W programie pobytu atrakcyjne wycieczki po okolicy:
PRZEZMARK – mała, spokojna wioska położona nad jeziorem Motławą Wielką z ruinami zamku
krzyżackiego i gotycką basztą
ELBLĄG – ciekawa starówka z historycznym układem urbanistycznym, podzamczem, zespołem
klasztornym i szpitalnym oraz z charakterystyczną dla miasta Ścieżką Kościelną
BUCZYNIEC – zorganizowana tuż przy pochylni Izba Historii Kanału Elbląskiego, który uważany
Pobyt
jest za jedno z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie
w
KANAŁ OSTRÓDZKO – ELBLĄSKI – rejs przez odcinek kanału, na którym znajduje się system
unikatowych – i wciąż działających – pochylni
Przezmarku
z
LIDZBARK WARMIŃSKI – „perła Warmii” i dawna jej stolica z bezcennym, gotyckim, biskupim
zespołem zamkowym, kolegiatą, pozostałościami obwarowań miejskich z Wysoką
możliwością
udziału
Bramą i zachowanym, tradycyjnym układem urbanistycznym
w
STOCZEK KLASZTORNY – dawny kościół i klasztor bernardynów (obecnie marianów) będący
znanym sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju oraz miejscem internowania
bezpłatnych
wycieczkach
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego
LUBAWA – zabytkowe miasto z niewielkim rynkiem, ciekawymi świątyniami oraz zaskakującymi
ruinami zamku biskupów chełmińskich
ROŻENTAL – malowniczy, drewniany, barokowy kościół św. Wawrzyńca z II połowy XVIII wieku
JERZWAŁD – zagubiona pośród jezior wioska związana ze Zbigniewem Nienackim
JEZIORO JASNE – znane również jako Jezioro Czyste, czyli unikatowe jezioro oligotroficzne
o niezwykłej przejrzystości wody
WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
7 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną na Górny Śląsk. W trakcie podróży
29.05.2021 postój w niedocenianym, a ciekawym NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. Krótkie zwiedzanie
sobota
historycznego miasta położonego nad Drwęcą, którego najważniejsze zabytki to rynek
z ratuszem, pozostałości obwarowań miejskich i gotycka bazylika. 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:
przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami
opłaty drogowe oraz parkingowe
6 noclegów (2 dwupokojowe domki letniskowe dla 4 osób,
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 Świecia, Lidzbarka
Warmińskiego i Stoczka Klasztornego
opłatę klimatyczną
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)

Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- usług dodatkowych (np. rejsy statkami itp.)
- opłat za ewentualne imprezy okolicznościowe

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 23.02.2021 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

