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                      MAZURY – KRAINA P0LSKICH JEZIOR 

 
GIŻYCKO – MIKOŁAJKI – SZCZYTNO - RYŃ- GIERŁOŻA - KĘTRZYN                      
                                         RESZEL -  ŚW.LIPKA 
 

KOSZT CAŁKOWITY  750zł  

KOSZT PO DOFINANSOWANIU UM OLEŚNICA: 520 zł i 690 zł 

 

TERMIN ; 6-9.09.2018 

                                                

1 DZIEŃ: 

 Zbiórka  godz 5.45- hala bifk , wyjazd godz.06.00 

Zbiórka  godz 5.45- hala bifk , wyjazd godz.06.00 

 po drodze    krótkie zwiedzanie Szczytna-  Rynek-Ratusz, ruiny 

zamku krzyżackiego, Kościół Chrześcijan Baptystów z 1903r zabytkowe  

budynki m. in. Stary  browar, budynki szkoły policji, wieża ciśnień, 
zabytkowa chałupa  mazurską z XIX w.    . przejazd na nocleg, 

zakwaterowanie ,nocleg 

 

2  DZIEŃ;  

Śniadanie , Rejs statkiem po jeziorach na trasie Ruciane 

Nida -Mikołajki, pobyt w Mikołajkach 

 najatrakcyjniejszym miejscem na Mazurach- spacer, po 

zabytkowej ulicy Michała Kajki, zabytkowe domy z 

XIXw Kościół z wieżą  widokową, spacer deptakiem wśród 

kafejek  i przy  dzwiękach  szant .- Zwiedzanie Giżycka -

zabytkowy most obrotowy zbudowano w II połowie XIX 

wieku w celu zapewnienia dogodnego połączenia miasta z 

Twierdzą Boyen.  - - Twierdza Boyen (niem. Feste Boyen) - 

twierdza o kształcie gwiazdy, zbudowana w latach 1844-

1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV. ,  - Zamek w 

Ryniu -oryginalne wnętrza, pięknie zachowane elementy gotyckich portali i 

sklepień, bogaty zbiór oryginalnych elementów uzbrojenia, 

charakterystycznych dla wojsk prominencji wschodniej i wojska 

słowiańskiego - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają zwiedzających 

Gości.    Impreza Integracyjna, nocleg  
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- Zwiedzanie Giżycka -zabytkowy most obrotowy zbudowano w II połowie 

XIX wieku w celu zapewnienia dogodnego połączenia miasta z Twierdzą 

Boyen.  - - Twierdza Boyen (niem. Feste Boyen) - twierdza o kształcie 

gwiazdy, zbudowana w latach 1844-1856 z rozkazu króla Fryderyka 

Wilhelma IV. ,  - Zamek w Ryniu -oryginalne wnętrza, pięknie zachowane 

elementy gotyckich portali i sklepień, bogaty zbiór oryginalnych elementów 

uzbrojenia, charakterystycznych dla wojsk prominencji wschodniej i wojska 

słowiańskiego - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają zwiedzających 

Gości.    Impreza Integracyjna, nocleg  

 

3 DZIEŃ; Śniadanie; Wyjazd do Gierłoży  zwiedzanie –Wilczy Szaniec- 

główna  kwatera Hitlera . Przejazd do Kętrzyna  zwiedzanie  zamku z drugiej 

połowy XIVw., wielokrotnie przebudowywanego. Świetnie zachowany, 

posiada bramę wjazdową i dziedziniec wewnętrzny. W zamku mieści się 

muzeum ze zbiorem obrazów, rzeźb i przedmiotów pochodzących z XV-

XIXw.  

Kościół Gotycki z XVw, Przejazd do Reszela –miasto  

położone jest w historycznej  Barcji. - zwiedzanie Rynek, 

Ratusz z XIXw, Most Gotycki z IXw. Fara św.Piotra i 

Pawła z 1348r, Stara Plebania z 1440r, mury obronne z 

XIV, Mosty gotyckie/Most Rybacki z  XIVw.  Zamek 

Biskupów Warmińskich należy do najpiękniejszych 

obiektów tego typu w Polsce..Bazylika Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce  Obiadokolacja , nocleg 

Przejazd do Reszela –miasto  położone jest w historycznej  Barcji. - 

zwiedzanie Rynek, Ratusz z XIXw, Most Gotycki z IXw. Fara św.Piotra i 

Pawła z 1348r, Stara Plebania z 1440r, mury obronne z XIV, Mosty 

gotyckie/Most Rybacki z  XIVw.  Zamek Biskupów Warmińskich należy do 

najpiękniejszych obiektów tego typu w Polsce..Bazylika Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce  Obiadokolacja , nocleg 

 

4  DZIEŃ:  
Śniadanie. wyjazd po drodze  zwiedzanie Łowicza  . Obiad w drodze 

powrotnej. 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

Cena zawiera; 

- przejazd komfortowym autokarem z wc , klimatyzacją, video,barek 
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- 3  noclegi , pokoje 2 osobowe z  łazienkami 

- 3  śniadania, 2  obiadokolacje, kolacja integracyjna ,  obiad w drodze     

powrotnej 

- opieka pilota przewodnika 

- ubezpieczenie KL, NNW 

 - Rejs statkiem  po jeziorach mazurskich 

- bilety wstępów  do zwiedzanych obiektów  
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