
PROGRAM 6 DNIOWEJ WYCIECZKI – 17.08 – 23.08.2020r. 

Warmia – kraina Kopernika i zamko w 
krzyz ackich.                                 

Dzień 1,   17 sierpnia , poniedziałek 

 Wyjazd  -  godz. 05.00 .Plac PKS Wronki 

Przejazd do Olsztyna .Zwiedzanie zamku kapituły warmińskiej, muzeum Warmii i Mazur i 

starego miasta. Czas wolny. Przejazd do Elbląga. Zakwaterowanie w hotelu Sowa w Elblągu.   

Obiadokolacja 

Dzień 2,  18 sierpnia , wtorek.   

Śniadanie 7.30 .Wyjazd – godz. 8.30 

5-godzinny rejs statkiem po Kanale Elbląskim Elbląg – Buczyniec. Po drodze liczne 

rezerwaty, 5 pochylni, podróż statkiem po łące. Powrót do Elbląga i zwiedzenie  elbląskiej 

starówki .  

Powrót do hotelu .obiadokolacja, wieczorek powitalny       

Dzień 3,  19 sierpnia, środa.  

Śniadanie 8.00 ,wyjazd – godz. 9.00  

Śladami Kopernika. Frombork – zwiedzanie wzgórza katedralnego, Bazyliki Archikatedralnej 

i Muzeum Kopernika. Lidzbark Warmiński – gotycki zamek biskupów warmińskich. Dobre 

Miasto – Bazylika Mniejsza, Bociania Baszta.  

Przejazd   na nocleg do hotelu, obiadokolacja.  

 Dzień 4,   20 sierpnia, czwartek.       

 Śniadanie . 8.00 .Wyjazd – godz. 9.00 

Mierzeja Wiślana. Zwiedzanie Muzeum Stutthof w Sztutowie, Kąty Rybackie. Wejście na 

Wielbłądzi Garb –najwyższą stałą wydmę w Europie. Pobyt w Krynicy Morskiej – Latarnia 

morska, port, słynna ulica Teleexpresu. Czas wolny.  

Powrót do hotelu. Obiadokolacja.  

 

  



Dzień 5,  21 sierpnia, piątek  

Wyjazd  –  godz. 9.00 

Pobyt w Muzeum Zamkowym w Malborku, przejazd i zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego 

w Sztumie oraz w Kwidzyniu. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, wieczór pożegnalny 

Dzień 6 , 22 sierpnia , sobota    

Przejazd do Wronek . wyjazd - godz. 9.30  

Po drodze zwiedzanie zamku w Golubiu - Dobrzynie – początkowo Krzyżackiej twierdzy a 

potem gotycko – renesansowej rezydencji magnackiej. 

Wyjazd do Wronek – godz. 16.00   

Przyjazd do Wronek ok.21.00 

 

Noclegi w Hotelu Sowa w Elblągu, w pokojach dwu i trzy 

osobowych z pełnym węzłem sanitarnym { www.hotelsowa.pl.  }                                                                  

Cena wycieczki – 930 zł. od uczestnika { dla osób uprawnionych 

dofinansowanie po wycieczce } przy 45 uczestnikach wycieczki. 

Cena obejmuje przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie  

{śniadania i obiadokolacje}, przewodnika, bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, rejs statkiem oraz ubezpieczenie. Przy 

zapisie konieczna jest zaliczka w wysokości 200 zł, zwracana tylko 

w wyjątkowych przypadkach. 

Program wycieczki może ulec zmianie.          

 

Zapisy  w biurze KT KZEiR we wtorki w godz.  16.00-18.00, 

pierwszeństwo mają osoby uprawnione. 

 

 

 



 

 


