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ELBLĄG – FROMBORK – STEGNA
Ciechocinek, Krynica Morska, Braniewo,
Raczki Elbląskie, KALININGRAD** lub GDAŃSK
16-23 sierpnia 2020r. – 8 dni
Niedziela
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), po zgłoszeniu: godz. 7.15
z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd przez Częstochowę do Ciechocinka, zwiedzanie
uzdrowiska: Tężnie*, Warzelnia Soli, Park Zdrojowy. Przejazd przez Grudziądz, Kwidzyń na
miejsce zakwaterowania OW „Ogrodnik” w Stegnie, obiadokolacja, czas na aklimatyzację.

Poniedziałek
Zwiedzanie na trasie: Stegna (Bulwar Radiowej Jedynki, Muzeum Bursztynu), Sztutowo (Most
Czterech Pancernych, kościół p.w. św. Wojciecha), Kąty Rybackie (Muzeum Zalewu
Wiślanego*, Ławeczka Rybaka), przekop Mierzei Wiślanej (w budowie), Krynica Morska
(latarnia morska 53m*, molo, bulwar słoneczny, Wielbłądzi Garb).

Wtorek
Przejazd na trasie: Sztutowo (Muzeum Stutthof*), Nowy Dwór Gdański (Żuławski Park
Historyczny*), Mikoszewo (rezerwat przyrody „Mewia Łacha” – ujście rzeki Wisły). Wspólny
wieczór integracyjny.

Środa
Przejazd wzdłuż Zalewu Wiślanego przez Kadyny, Tolkmicko do Fromborka, zwiedzanie
miasta: Bazylika Wniebowzięcia NMP, Pałac Gotycki* – muzeum Mikołaja Kopernika,
dzwonnica, Szpital św. Ducha*, wieża wodna i rybacka, czas na wytchnienie w porcie
rybackim. Przejazd do Braniewa – zwiedzanie miejscowości.

Czwartek
Wczesne śniadanie. Przejazd do Kaliningradu** (Królewiec, przy min. 20 osobach) lub do
Gdańska*** – zwiedzanie najstarszej historycznej części miasta (Długi Targ, Dwór Artusa*,
Zielona Brama, Neptun, ul. Mariacka, wyspa spichrzów, Bazylika Mariacka*).

Piątek
Przejazd do miejscowości Raczki Elbląskie (depresja – najniższy punkt Polski) i do centrum
Elbląga, zwiedzanie: Muzeum Archeologiczno – Historycznego – Skarby Truso*, zabytkowej
części miasta: Brama Targowa*, Centrum Sztuki EL *(w kościele), Katedra św. Mikołaja,
Ratusz Staromiejski, czas na wytchnienie.

Sobota
Dzień wypoczynkowy dla wszystkich – czyli plażowanie nad Zatoka Gdańską.

Niedziela
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną tą samą trasą co przyjazd, na trasie
zwiedzanie Fortu „Wielka Księża Góra”* na przedmieściach Grudziądza i samego miasta
(Zespół Spichlerzy, Wieża Klimek - zamek Krzyżacki, Bazylika św. Mikołaja), gdzie będzie czas
na posiłek. Przyjazd do Chorzowa przez, Katowice ok. godz. 20.30
VERTE !

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,
7 noclegów w OW „Ogrodnik” (pok. 2-3 os. wc, łazienki, TV, WiFi),
7- śniadań i 7 – obiadokolacji,
wieczór integracyjny przy muzyce,
pilot - przewodnik na całej trasie,
5 wycieczek fakultatywnych !,
przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,
system słuchawkowy audio tour guide,
ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 000 zł,
Koszt wyjazdu

osoby dorosłe
dzieci do 10 lat

1 340 zł
1 100 zł

Koszt wyjazdu z rabatem
(czł. PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)

1 290 zł
1 050 zł

Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek fakultatywnych,
*dodatkowo na wstępy ok. N - 130 zł, U - 85 zł, U (do 18 lat) – 75 zł
oraz wycieczki do KALININGRADU dodatkowy koszt - 100 zł (transport, opłaty drogowe i parkingowe,
dodatkowe ubezpieczenie zagraniczne, opłaty lokalne).

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT).
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki.
O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz 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.
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 „Stegna”

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać
osobiste środki ochrony (maseczka), jak również bezwzględne należy przestrzegać aktualne
regulaminy zwiedzanych obiektów. Przy korzystaniu z sytemu słuchawkowego audio tour guide
zalecamy używanie własnych słuchawek.
Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie
ze względu na organizacje wejść do zwiedzanych obiektów i aktualnych obostrzeń sanitarnych.

**Wycieczka do KALININGRADU, odbędzie się pod warunkiem zniesienia obostrzeń
przekraczania granicy, przy min. 20-tu uczestnikach, którzy spełnią następujące warunki:
paszport – ważny min. 6 miesięcy, ważna wiza turystyczna (bezpłatna, załatwia biuro w terminie
od 3 do 7 sierpnia, potrzebne zdjęcie format 35 x 45 – paszportowe bądź z dowodu osobistego,
może być w wersji elektronicznej) i ok. 40 euro na wstępy do zwiedzanych obiektów. Przyznana
e-wiza nie jest gwarantem wjechania do Obwodu Kaliningradzkiego – ostateczną decyzję
podejmuje strażnik na granicy.
***Wycieczka do Gdańska, tylko w przypadku braku chętnych na wyjazd do Kaliningradu.
Dom Wypoczynkowy „OGRODNIK” – położony jest na Mierzei Wiślanej w połowie drogi
pomiędzy miejscowością Stegną, a Zatoką Gdańską, na zalesionym terenie o pow. 1 ha i sąsiaduje
z lasem oddzielającym go od plaży ok. 450 m. Oferuje pokoje 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym. Pokoje wyposażone są w czajniki, TV i lodówki. Na ternie ośrodka można skorzystać
ze świetlicy, sali do gry w tenisa stołowego, a dla najmłodszych dostępny jest ogródek
jordanowski oraz miejsce na grilla.

