Świnoujście i Niemieckie Wyspy
5 DNI AUTOKAREM
Termin dowolny/do uzgodnienia

750 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki
795 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki
895 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki
950 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników + 3 osoby opieki
1. Dzień:
Zbiórka w godzinach porannych. Wyjazd w kierunku Świnoujścia. Przejazd do
Międzyzdrojów - molo, Aleja Gwiazd, rezerwat i zagroda pokazowa żubrów,
muzeum przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, muzeum figur
woskowych (fakultatywnie). Obiadokolacja, Nocleg w pokojach z łazienkami.
2. Dzień:
Śniadanie. Przejazd do Niemiec, Parku Narodowego Jasmund. Leżącego w
północnej części wyspy Rugia, słynącego z wybrzeża kredowego. W drodze
powrotnej zobaczymy oceanarium w Stralsund. Jedno z największych
oceanariów na świecie, gdzie na w czterech budynkach połączonych jest ok. 7
tys. gatunków roślin i zwierząt żyjących w Bałtyku, Morza Północnego,
północnego Atlantyku i Morza Polarnego. Obiadokolacja. Nocleg.
3. Dzień:
Śniadanie. Przejazd do cesarskich uzdrowisk (Ahlbeck, Heringsdorf, Basin) na
wyspie Uznam w Niemczech. Trzy nadbałtyckie kurorty, tuż przy granicy z
Polską. W minionych latach niejednokrotnie odwiedzany przez koronowane
głowy, w tym cesarzy Niemiec, Austro-Węgier oraz królowej Szwecji.
Obiadokolacja. Nocleg.
4. Dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Świnoujście między innymi zobaczymy Park
Zdrojowy, forty nad rzeką Świną, wybudowanych w latach 1848-63 i 1877-1900
oraz latarnie morską. Południowy wypoczynek na plaży. Obiadokolacja.
Nocleg.
5. Dzień:
Śniadanie. Wapnica - Jeziorko Turkusowe, wzgórze Zielonka, morena czołowa,
Jezioro Wicko Małe, stanowiska ogniowe wyrzutni pocisków V-3, dąb prastary.
Przejazd pod Szkołę.

Świadczenia zawarte w cenie:
- Przejazd komfortowym autokarem (barek, wideo, wc, klimatyzacja),
- zakwaterowanie w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami,
(4 noclegi),
- wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
- ubezpieczenie NNW, KL
- opieka pilota wycieczek
Dodatkowo płatne:
bilety wstępu ok. 60-100 zł/os. (w zależności od wybranych wstępów)
Wydatki własne

ZAPRASZAMY!!!

