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Gietrzwałd – Mikołajki – Ryn – Święta Lipka – Kadzidłowo – Olsztyn

PROGRAM

Dzień 1
6:30 - Zbiórka na Placu Zwycięstwa w Pile.
6:45 - Wyjazd z Piły
11:00 - Zwiedzanie Zamku Golubskiego
Zamek w Golubiu - Dobrzyniu jest zabytkiem o długiej i bogatej historii, a zarazem
żywym obiektem prowadzącym działalność nie tylko turystyczną, ale i kulturalną.
Zachęcamy do zwiedzania gotycko-renesansowej rezydencji, zapoznania się z jej
historią i odkrywania tajemnic kryjących się w jej murach. Przejazd do
Gietrzwałdu – miejsce objawień Maryjnych – roku 1877, kiedy to od 27 czerwca
do 16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm
dziewczynkom. Maryja miała powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie
będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się
modlić i odmawiać różaniec.
19:00 - Przyjazd do Mikołajek
20:00 – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
Dzień 2
7:00 -Śniadanie
8:00 - przejazd do Rynu
8:30 - zwiedzanie zamku- położonym na wzniesieniu pomiędzy Jeziorem Ryńskim
i Ołów, mieszczącym się przy Placu Wolności. Z czasów średniowiecza pochodzi
jedno skrzydło, natomiast trzy pozostałe zbudowane w czasach nowożytnych.
"Najmłodsze", więzienie, zostało zbudowane w XIX wieku.

10:30 przejazd do Giżycka – spacer po mieście (najbardziej nowoczesna marina w
Polsce) , zwiedzanie twierdzy Boyen – twierdzy o kształcie gwiazdy, stanowiącej
ważny obiekt strategiczny. Położona w zachodniej części Giżycka, na wąskim
przesmyku pomiędzy dwoma dużymi jeziorami mazurskimi – Kisajno i Niegocin.
Zbudowana w latach 1844-1856 została przygotowana dla załogi liczącej około
3000 żołnierzy.
13:00 -Przejazd do Mamerek (a może tutaj znajduje się „złoty pociąg”?)
Muzeum II wojny w schronach Centrum Dowodzenia i Łączności
(OKH)
Niemieccy sztabowcy, obsługa centrum łączności i całkowite odtworzenie
wnętrza każdego z pomieszczeń schronu (ponad 600m2) sprawia, że
przeniesiemy się w czasie. Jesteśmy w jednym z najważniejszych
centrów dowodzenia III Rzeszy.
Po wojnie, nieopodal schronu poszukiwano Bursztynowej Komnaty. Z relacji okolicznych
mieszkańców wiemy, że Erich Koch, były gauleiter Prus Wschodnich, był przewożony z więzienia
w Barczewie do Mamerek, gdzie wskazał miejsce ukrycia skarbu. Polscy saperzy bezskutecznie
wysadzali fundament bunkra nr 31, aby dostać się do wskazanej przez Kocha skrytki. Skarbu
nigdy nie odnaleziono. W muzeum znajduje się replika fragmentu Bursztynowej Komnaty

17:00 - Przejazd do Świętej Lipki - Znajduje się tutaj jedno z najbardziej znanych
w Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny wraz
z obejściem krużgankowym i klasztorem
jest
jednym
z
najważniejszych
zabytków
baroku
w północnej Polsce.
19:00 - powrót do Mikołajek obiadokolacja i nocleg
Dzień 3
8:00 - śniadanie
10:00 - Rejs statkiem po jeziorach mazurskich - Śniardwy
14:00 – przejazd do Leśniczówki Pranie - Muzeum Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego
15:30 - Przejazd do Kadzidłowa – Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje
się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożliwienie poznania przede
wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia
bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Większość zwierząt
jest zaprzyjaźnionych człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych
gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z
bliska.
19.00 powrót do Mikołajek obiadokolacja i nocleg

Dzień 4
8.00 - śniadanie
9.00 - spacer po Mikołajkach do hotelu Gołębiewski strefa SPA i Tropicana .
Pobyt w strefie Tropiczna (1,5 godziny)
12:00 - wyjazd w drogę powrotną
14.00 - Olsztyn spacer po Starówce zwiedzanie Planetarium
Drugie co do wielkości planetarium w Polsce zlokalizowane przy al.
Piłsudskiego w Olsztynie. Planetarium otwarto 19 lutego 1973, w
pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika pod nazwą Planetarium
Lotów Kosmicznych.
18.00 - Wyjazd w drogę powrotną do Piły
Przyjazd do Piły w godzinach nocnych
TERMIN IMPREZY 28-31.07.2017
Cena 765,00 zł./os.
Cena zawiera: transport autokarem, opiekę pilota, zakwaterowanie w obiekcie
noclegowym klasy turystycznej (3 noclegi), wyżywienie (3 śniadania,
3 obiadokolacje ), ubezpieczenie NNW i KL.
Cena nie zawiera: wydatków własnych i biletów wstępu :
 Zamek Golubski – 10 zł/os + 25 PLN przewodnik dla grupy
 Twierdza Boyen – 10 zł/os
 Mamerki – 7zł/os
 Rejs statkiem po jeziorach mazurskich – 20 zł/os
 Kadzidłowo – 14 zł/os
 Leśniczówka Pranie -6 zł/os
 Hotel Gołębiewski strefa Tropicana – 1,5h – 30 zł/os
 Zamek Ryn– 10 zł/os
Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Pile.
Przydział miejsc w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Organizatorem imprezy jest Biuro Turystyczne „Suwalszczyzna” z Suwałk.
Życzymy Państwu samych miłych wrażeń!!!
UWAGA !!!
PROGRAM WYJAZDU JEST RAMOWY
I KOLEJNOŚĆ JEGO REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE

