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POMORZE ZACHODNIE I PRZEDNIE
ŚWINOUJŚCIE · CHRISTIANSBERG · UECKERMÜNDE · RUGIA ·
MIĘDZYZDROJE · WICKO · WAPNICA ·
KAMIEŃ POMORSKI · GRYFICE
PROGRAM RAMOWY /5 DNI/
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników w Pile. Przejazd do Świnoujścia – miasta położonego na 44 wyspach.
Jednak tylko trzy z nich są zamieszkiwane: Uznam, Wolin i Karsibór. To wyspa Uznam jest
ośrodkiem administracyjnym i usługowym. Tu znajduje się także infrastruktura turystyczna
i uzdrowiskowa. W lecznictwie uzdrowiskowym wykorzystywane są wody lecznicze, borowiny
oraz klimat morski. Świnoujście stanowi również ważny ośrodek morski oraz bazę marynarki
wojennej. Odbędziemy spacer po tym fascynującym mieście. Zobaczymy m.in.: kościół NMP
Gwiazdy Morza, morski dworzec promowy, dawny ratusz – obecnie Muzeum Rybołówstwa
Morskiego, obiekty fortyfikacji, park zdrojowy. Czas wolny w dzielnicy wczasowouzdrowiskowej. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Christiansberg. Zwiedzimy atrakcyjny ogród botaniczny
składający się z akwenu roślin wodnych, ogrodów: cienistego, piwoniowego i wrzosowego, a
także alpinarium. Następnie przejazd do Ueckermünde. Zobaczymy Zamek Książąt Pomorskich
– ostatni z zachowanych na obszarze Niemiec. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach
Świnoujścia.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Udamy się do Niemiec na wyspę Rugia. Przejazd do Stralsund – hanzeatyckiego
miasta, wpisanego na listę UNESCO. Spacer po starym mieście: ratusz – arcydzieło
architektury świeckiej, imponujące kościoły farne, kamienice kupieckie. Przejazd do Sassnitz.
Spacer po Parku Narodowym Jasmund. Zobaczymy m.in.: wysokie kredowe klifypanorama
Koenigstuhl. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Międzyzdrojów. Przechadzka po promenadzie. W pobliżu słynnego
hotelu Amber Balic zobaczymy deptak, na którym znajdują się odciski dłoni znanych
przedstawicieli polskiej kultury i sztuki. Spacer po molo. Przejście do dzielnicy uzdrowiskowej.
Poprzez drewnianą bramę we wschodniej części miasta nad portem rybackim wejdziemy na
szczyt klifu górującego nad wschodnią częścią plaży. Szlakiem spacerowym udamy się na Górę
Kawczą, Białą Górę oraz Górę Gosań – najwyższe wzniesienie polskiego wybrzeża Bałtyku,
skąd roztacza się wspaniały widok na morze. Następnie udamy się do Wicka. Na klifowym
zboczu zobaczymy pozostałości wyrzutni rakietowej używanej przez Niemców do testowania
pocisków V3. W pobliskiej Wapnicy na terenie dawnej Kopalni kredy podziwiać będziemy
piękne Jezioro Turkusowe. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Kamienia Pomorskiego. Zobaczymy zespół staromiejski: ratusz, Bramę
Wolińską, romańskogotycką katedrę św. Jana Chrzciciela ze słynnymi organami. Odwiedzimy
muzeum katedralne oraz wirydarz z kilkusetletnimi drzewami, m.in.: dąb „Wisław”, żywotnik
olbrzymi „Ludgarda”, ostrokrzew kolczasty. Przejazd do Gryfic. Spacer po mieście.
Zobaczymy m.in.: Bramę Wysoką, Bramę Kamienną, wieżę prochową, pozostałości po murach
obronnych oraz kościół Mariacki. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w
późnych godzinach wieczornych.
TERMIN: 17-21.04.2018.
CENA: 850 zł.
ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w pensjonatach lub hotelach **/***, pokoje 2-3-os. z łazienkami
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000
€, do 10 000 zł w RP
UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
• na bilety wstępu, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i
inne wydatki
programowe: 50 zł + 25 euro.
Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Pile do czasu wolnych miejsc w autokarze, najpóźniej
do 28 lutego 2018 r.
Przydział miejsc w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „FRATER”
z Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy.

