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MAZURY CUD NATURY w 8 dni 
Pisz, Giżycko, Rapa, Kętrzyn, Gołdap, Święta Lipka, 

Gierłoż, Mamerki, Węgorzewo, Mikołajki, Ryn, …  
 
 

   15 - 22.08.2021 r.  
 
 

Niedziela  
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.45 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Warszawa, 
Łomża, do miejscowości Pisz – zwiedzanie Wieży Ciśnień* (punkt widokowy) i Muzeum 
Ziemi Piskiej*. Przejazd do Giżycka, na miejsce zakwaterowania do hotelu Europa 
bezpośrednio nad jeziorem Kisajno, obiadokolacja, aklimatyzacja, nocleg.  
Poniedziałek  
Zwiedzanie miejscowości: Giżycko – krzyż św. Brunona przejście piesze do Twierdzy 
Boyen* z XIX w., most obrotowy, zamek krzyżacki „dziś”, Kościół św. Kazimierza, wieża 
ciśnień z tarasem widokowym*, czas na wytchnienie w porcie. Ognisko integracyjne. 
Wtorek  
Zwiedzanie na trasie: Rapa (piramida Friedricha von Farenheida), Gołdap – „Mazurskie 
Zakopane” - Piękna Góra* (piesze przejście), kartacze – Światowe Centrum Smakoszy 
Kartaczy* – degustacja, Przejazd do części uzdrowiskowej nad jeziorem Gołdap: pijalnia 
wód mineralnych, tężnia solankowa*, pływające molo. 
Środa 
Przejazd do Kętrzyna zwiedzanie: zamek krzyżacki* (muzeum), kościół św. Jerzego, mury 
obronne, cerkiew bizantyjsko – ukraińska, czas na wytchnienie. Przejazd do Świętej Lipki 
– Sanktuarium Maryjne Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwane „Częstochową Północy”, 
zwiedzanie Muzeum Jezuitów i koncert organowy*.  
Czwartek 
Przejazd do byłej Wojennej Kwatery w Gierłoży – „Wilczy Szaniec” – Tajemnice II Wojny 
Światowej*, Sztynortu - Pałac Lehndorffów, Tawerna Zęza – „morskie opowieści”.  
Piątek 
Przejazd wokół Jeziora Mamry i Święcajty: Mamerki – Kwatera Główna Niemieckich 
Wojsk Lądowych* - schron K5, punkt widokowy, Węgorzewo – Muzeum Kultury Ludowej*, 
zamek krzyżacki „dziś”, miasto wielokulturowe. 
Sobota 
Dzień wypoczynkowy, czyli plażowanie nad jeziorem Kisajno, Rejs Statkiem.  
Niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną przez Ryn – zamek Krzyżacki*, 
Mikołajki – miejscowość wypoczynkowa (wioska żeglarska, Muzeum Reformacji 
Polskiej*), na trasie powrotu przerwa na posiłek we własnym zakresie.  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30   
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Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• 7 noclegów w Hotelu Europa  (pok. 2-3 os. wc, łazienki, TV, WiFi),  

• 7- śniadań (bufet szwedzki) i 7 – obiadokolacji,   

• ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek z dodatkami, 

• opłata klimatyczna, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• 5 wycieczek fakultatywnych !,  

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł,  

• podatek VAT. 
 

koszt wyjazdu: 1578 zł  

koszt wyjazdu z rabatem: 1548 zł 
 

(członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT) 
 

 

POKOJE JEDNOOSOBOWE ZA DOPŁATĄ 400 zł – ILOŚĆ TAKICH POKOI OGRANICZONA ! 
 

Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do 12 zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek fakultatywnych, 
*dodatkowo na wstępy ok. N - 130 zł, U - 100 zł, U (do 18 lat) - 85 zł.  

oraz rejsu statkiem po jeziorze i degustacji kartaczy (45 zł), a w obiektach sakralnych „co łaska”.   

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 „Mazury”  

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – może ulec zamianie ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, 
uczestnicy powinni posiadać osobiste środki ochrony (maseczki), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 

 

  

Hotel EUROPA położony jest w samym sercu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich w Giżycku, bezpośrednio nad malowniczą zatoką 
jeziora Kisajno z własnym pomostem przy którym cumują statki.  

HOTEL EUROPA zapewnia beztroski wypoczynek w komfortowo wyposażonych 
pokojach, znakomitą kuchnię i serdeczną, domową atmosferę pobytu. Jest do dyspozycji 
przez 24 godziny na dobę.  Na terenie hotelu goście mają do dyspozycji bar, bilard, 
gabinet masażu , internet bezprzewodowy WiFi. 
Ponadto na plaży do dyspozycji Gości jest sprzęt wypoczynkowy i pływający: leżaki, 
rowery wodne i łodzie wiosłowe. Dla osób aktywnych sportowo, hotel oferuje boisko do 
siatkówki i stół do ping ponga. 

GIŻYCKO – jest nazywane stolicą żeglarstwa w Polsce. Jest jednym z głównych portów 
na szlaku wielkich jezior mazurskich i jednym z polskich ośrodków turystycznych i 
wypoczynkowych. Położone jest w centralnej części Pojezierza Mazurskiego w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich nad jeziorami Niegocin, Kisajno (południowa część 
kompleksu Mamr), Tajty i Wojsak.      

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeglarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_rzeczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_Wielkich_Jezior_Mazurskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_Wielkich_Jezior_Mazurskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_Wielkich_Jezior_Mazurskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niegocin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kisajno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajty

