BIURO PODRÓŻY PRZY PTTK I KOŁO MIEJSKIE PRZY ODDZIALE PTTK W MIKOŁOWIE
ZAPRASZAJĄ NA WYCIECZKĘ:

POMORZE ZACHODNIE, WYSPĘ UZNAM I WOLIN
OD ŚWINOUJŚCIA DO SZCZECINA
W DNIACH 01.05-05.05.2019 R. (środa - niedziela)
I dzień (01.05.2019 r.): wyjazd z Mikołowa o godz. 5:00, przejazd na Pomorze i zwiedzanie:
Wyspy Wolin – wspaniała panorama ze wzgórza Zielonki i jezioro Turkusowe, góra Piaskowa, fort Gerharda –
zwiedzanie i inscenizacja, latarnia w Świnoujściu (najwyższa na wybrzeżu bałtyckim); Zalesie k. Międzyzdrojów –
wyrzutnie V3; Międzyzdroje: molo, pensjonaty, Promenada Gwiazd, itp.
Około godziny 19 przyjazd do hotelu i zakwaterowanie i obiadokolacja, nocleg.
II dzień (02.05.2019 r.): po śniadaniu zwiedzanie:
Kamień Pomorski – koncert organowy w katedrze, mury obronne z Bramą Wolińską i Wieżą Piastowską (Muzeum
Kamieni), ratusz z podcieniami, itd.; Dziwnów – spacer po molo i dzielnicy uzdrowiskowej; Trzęsacz – ruiny
gotyckiego kościoła na wysokim klifowym brzegu Bałtyku, obok Muzeum na 15 Południku; Rewal – malowniczy brzeg
klifowy i plaże nadmorskie w kierunku Pobierowa i Niechorza; Niechorze - Muzeum Rybołóstwa i latarnia morska (45
m); Trzebiatów – gotycki kościół NMP, rynek z ratuszem, mury miejskie z gotycka Bramą Kaszaną; Gryfice – Mury
obronne z Basztą Prochową i Wysoką oraz Muzeum Pomorskich Kolei Wąskotorowych. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
III dzień (03.05.2019 r.): po śniadaniu przejazd do dawnej osady Wikingów i Pomorzan - Wolina, na majówkę
archeologiczną w skansenie Słowian i Wikingów (zwiedzanie z przewodnikiem, atrakcje turystyczne, kiermasze
średniowieczne, itp.)
Zwiedzanie zabytków Wolina: neogotycki ratusz, a obok Muzeum Regionalne z figurką Światowida, spacer na
Wzgórze Wisielców, itd.
Zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego ścieżkami przyrodniczymi i trasami turystycznymi: słynne wolińskie klify
od Wisełki aż po Międzyzdroje, punkty widokowe na Gosaniu i Kawczej Górze, jez. Kołczewo i Czajcze, Muzeum
Przyrodnicze i Rezerwat Żubrów w Międzyzdrojach. Powrót autokarem do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
IV dzień (04.05.2019 r.): po śniadaniu przejazd na wyspę Uznam do Świnoujścia: Muzeum Rybołóstwa, Kościół
Chrystusa Króla (z fregatą), wieża na kościele luterańskim, forty Anioła i Zachodni, spacer po falochronie aż po
słynny wiatrak i dzielnicę uzdrowiskową, a na promenadzie czas wolny. Piesza wycieczka do Niemiec, plażą do
Ahlbecku i Heringsdorfu (molo). Po powrocie rejs statkiem spacerowym po Bałtyku (2 godz. – 35 zł). Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
V dzień (05.05.2019 r.)
Po wykwaterowaniu przejazd do Szczecina i zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego: Wały Chrobrego, zamek
Książąt Pomorskich i Baszta Panieńska, plac Orła Białego, pałac „Pod Globusem”, kamienica carycy Katarzyny II,
archikatedra św. Jakuba, najpiękniejsza i największa filharmonia, Jasne Błonia, aleje platanowe, ogrody Różanka,
cmentarz centralny (największy w Europie) lub podziemna trasa turystyczna. Powrót do Mikołowa.
Program jest ramowy i może ulec zmianie

CENA: N 990 zł, U 980 zł
Przy zapisie wpłata zaliczki w kwocie 100 zł!!!
U-Ulgowy dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską na 2019 r.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem lub busem, noclegi w Hotelu Eden lub Perła w Wisełce w pokojach 2 i 3 osobowych (ok. 800 m od morza), 4
śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie, lokalnego przewodnika, opiekę pilota – Gabriel Sroka 602 173 975.
Cena nie zawiera:
- na bilety wstępu należy przeznaczyć: ok. 75 zł + dla chętnych rejs 35 zł.
WYJAZD: 01.05.2019 (środa)
4.30 parking MDK Łaziska Górne
4.35 k. Lokwenca w Łaziskach Dolnych
4.40 plac autobusowy Łaziska Średnie
4.45 przystanek przy ul. Wyrskiej w Łaziskach Średnich
4.50 Wyry ul. Pszczyńska
5.00 Mikołów plac 750-lecia przystanek od strony biblioteki
POWRÓT: ok. 23 - tej do tych miejscowości
Zapisy i wpłaty w PTTK O/Mikołów w Biurze Podróży, pn – pt 9.00 – 17.00
Dodatkowe informacje pod nr. 032 226 54 60; 883 921 900
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

