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Impreza Turystyczna numer 70 /2020 

ZIEMIA SZCZECIŃSKA 
od Kostrzyna przez Szczecin do Świebodzina 

 

 

27-30.06.2020r.  –  4 dni  
 

sobota  

Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (tężnia), godz. 6.15 – 

Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Opole, Wrocław, 

Zielona Góra, do miejscowości Kostrzyn nad Odrą – zwiedzanie Muzeum 

Twierdzy Kostrzyn* (Stare Miasto, Bastion Król, Bastion Filip, Rawelin August 

Wilhelm). Przejazd do miejscowości Chyrzyno, gdzie mieści się Ośrodek 

Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty” (Przyrodniczy Ogród 

Zmysłów, przejście ścieżką ok. 800 m – „Mokradła”). Przejazd do Pniewa, 

zakwaterowanie w Ośrodku „Saga” obiadokolacja, nocleg.  

niedziela - poniedziałek  

Dwudniowe zwiedzanie SZCZECINA obejmuje: zwiedzanie miasta 

z przewodnikiem, Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum Narodowe- Gmach 

Główny, Muzeum Historii Szczecina, Filharmonia, im. Mieczysława 

Karłowicza (hol), Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła (wieża 

– panorama na miasto), Centrum Dialogu Przełomu, rejs po porcie, Wały 

Chrobrego, Brama Portowa, Bulwar Piastowski, Podziemne Trasy Szczecina, 

Wenecja Szczecińska, Błonia im. Jana Pawła II, Ogród Różany – „Różanka”, 

a dla podniebienia obowiązkowo „Pasztecik Szczeciński”. 

wtorek  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Myśliborza, zwiedzanie Muzeum 

Pojezierza Myśliborskiego, oraz przejście po zabytkowej części miejscowości 

(Brama Pyrzycka, Prochowa, Nowogrodzka, obwarowania miejskie, Kolegiata 

pw. św. Jana Chrzciciela). Przejazd do Świebodzina – zwiedzanie Muzeum 

Regionalnego (Historia miasta i regionu, Przyroda Ziemi Lubuskiej) Pomnik 

Chrystusa Króla Wszechświata – 36 metrów wysokości !. 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 Pniewie (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  10 000 zł,  

• podatek VAT. 

 
 

 
 

koszt wycieczki: 710 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 685 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

DODATKOWO: koszt rejsu i wstępu* do 11 zwiedzanych obiektów w trakcie 4 dni wynosi: 
od osoby N - 155 zł, U - 120 zł 

 

Wpisowe w wysokości 200 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 „Szczecin”  
 
 

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

  

 
 


