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Impreza Turystyczna numer 106 /2019 

WARMIA – MAZURY – CUD NATURY 
Oporów, Ostróda, Olsztyn, Grunwald, Nidzica   

 

 

 

 

22 - 25.08.2019r.  –  4 dni  
 
 

czwartek  
Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 6.15 – Katowice (po 
zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Łódź, do miejscowości 
Oporów koło Kutna – zwiedzanie zamku* z XV wieku biskupa kujawskiego 
Władysława Oporowskiego. Przejazd do Ostródy, zwiedzanie zamku Komtura 
Krzyżackiego*, czas na wytchnienie, przejazd do Olsztyna, zakwaterowanie 
w Zespole Dworsko – Folwarcznym nad Jeziorem Trackim, obiadokolacja, nocleg.  
 

piątek  
Śniadanie, przejazd do miejscowości Stębark, zwiedzanie Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem* (wystawa stała „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409 - 1411 r.” 
film, Wzgórze Pomnikowe, Kaplica Pobitewna), przejazd do Parku Etnograficznego 
w Olsztynku, zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego*, czas na wytchnienie. 
Powrót na miejsce  zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.   
 

sobota  
Śniadanie, przejazd do Olsztyna miasta Mikołaja Kopernika, zwiedzanie: Zamek 
Królewski (Muzeum Warmii i Mazur*), Wysoka Brama, Rybi Targ, Stary Ratusz 
(rynek), Nowy Ratusz (plac Jana Pawła II), Bazylika Katedralna Św. Jakuba, … . 
Przejazd na rejs po Kanale Ostródzko – Elbląskim* (ok. 2,5h) na trasie Buczyniec 
– Jelonki. Powrót na miejsce  zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.   
 

niedziela  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nidzicy, zwiedzanie gotyckiego zamku 
prokuratorskiego*. Wyjazd w drogę powrotną na trasie Mława – Mszczonów - 
Piotrków Trybunalski. Na trasie przerwa na posiłek we własnym zakresie. 
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00. 

 
 
 

 
 

VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 
ŚWIADCZENIA:  
• przejazd  autokarem,  

• opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot - przewodnik  na całej trasie,  

• zakwaterowanie w Olsztynie (pok. 2- 3 os. z wc, łazienkami),  

• 3  x śniadanie (bufet szwedzki) i 3 x obiadokolacja,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia  5000 zł,  

• podatek VAT. 

 
 

 
 

koszt wycieczki: 697 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 672 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

DODATKOWO:  koszt wstępu* do zwiedzanych obiektów w trakcie 4 dni wynosi ok.: 
osoby N - 80 zł, U - 60 zł oraz dodatkowo na rejs po Kanale Ostródzko - Elbląskim 60 zł.   

 

Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika przy zapisie (zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych 
dostępne w biurze), pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem.  

O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz z wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Istnieje możliwość ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej. 

Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

 konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Grunwald”  
 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie  
ze względu na organizacje wejść do zwiedzanych obiektów.  

  

 
 


