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    PROGRAM IMPREZY TURYSTYCZNEJ 
     „MAZURY – CUD NATURY” 
 
 
Termin: do ustalenia  
Ilość uczestników:  ok. 15-19 osób 
 
 
 
1 dzień  - spotkanie 

odebranie grupy z Tczewa, przejazd do Malborka 
  Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 
 
2 dzień 
  Śniadanie 

rejs statkiem Kanałem Elbląsko – Ostródzkim (ok.2 h) 
Trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się m.in.: 
system pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na 
świecie 
Lidzbark Warmiński – zwiedzanie Zamku Biskupów Warmińskich  
Przejazd do Giżycka, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
 

   
 
3 dzień 
  Śniadanie 
  Giżycko – letnia stolica Mazur, port żeglarski, pokrzyżacki zamek, most obrotowy, wieża 
  ciśnień, Twierdza Boyen – XIX pruska fortyfikacja 
  Rejs statkiem po Jeziorze Kisajno „Szlakiem Łabędzim” – kompleks Jez.Mamry 
  Zoo Safari - zwiedzanie parku dzikich zwierząt (daniele, dziki, jelenie, muflony, lamy i in.) 
  W postaci przejażdżki terenowymi samochodami z przyczepami 
  Obiadokolacja, nocleg 
  Impreza integracyjna z muzyką na żywo (opcjonalnie) 
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4 dzień - Mazury 
  Po śniadaniu wycieczka szlakiem: 
  Gierłoż- Wilczy Szaniec – zwiedzanie pozostałości bunkrów po byłej kwaterze Hitlera  
  Święta Lipka – zwana „Częstochową Północy” - najsłynniejsze pielgrzymkowe miejsce 
  Warmii i Mazur, barkowy kościół, koncert organowy z ruchomymi figurkami 
  Reszel – spacer po średniowiecznym miasteczku, gotycki zamek biskupów warmińskich 
  Powrót do hotelu, obiadokolacja 
 

   
 
5 dzień  
  Śniadanie 

Ryn – Zamek – dawna siedziba Krzyżackich Komtura, 
  Mikołajki – spacer po miasteczku zwanym „żeglarską Mekką” 
  Krutyń – spływ łodziami „pychówkami” po rzece Krutynia 
  Leśniczówka Pranie – Muzeum K.I.Gałczyńskiego w leśniczówce w Puszczy Piskiej 

Ruciane- Nida – miasteczko na południowych krańcach mazur,  
  Powrót do hotelu, Obiadokolacja 

   
 
6 dzień 
  Śniadanie 
  Przejazd do Malborka 

zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Wielkich Mistrzów Krzyżackich z XIV/XV w. , 
jednego z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-
rezydencyjnej w Europie, W 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku został zapisany na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek w Malborku w 2007 r. w plebiscycie 
Rzeczpospolitej został uznany za jeden siedmiu cudów Polski 
Obiadokolacja 
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7 dzień 
  Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu 
  Podróż powrotna do Elbląga lub Tczewa 
 
 
 
 

Cena: 1850 zł/os. (kalkulacja dla min.15 osób) 
  
 
 
Cena obejmuje: Transport busem turystycznym klimatyzowanym, 6 noclegów w hotelach ***– pok.2-os., 
6 śniadań,  6 obiadokolacji, opieka pilota - usługi przewodnickie, realizacja programu turystycznego, 
bilety wstępów, ubezpieczenie NNW i KL. 
 
Cena nie obejmuje: wieczorku integracyjnego (ok. 80 zł/os.) 
 
 


