MAZURY - PIĘKNO I ATRAKCJE
Termin: do uzgodnienia

Cena: 998zł

Ramowy program imprezy
1 dzień: Wyjazd z Opola (miejsca wsiadania do uzgodnienia) o godz. 4.00. Przejazd do Olsztyna (500 km)
i zwiedzanie miasta: Starówka, Zamek kapituły warmińskiej z XIV wieku (aktualnie Muzeum Warmii i Mazur),
mury miejskie z Wysoką Bramą, katedra św. Jakuba, barokowy ratusz z XVII wieku. Przejazd do Gierłoży (100 km)
k/Kętrzyna gdzie znajduje się słynny „Wilczy Szaniec”, znajdowała się tutaj główna kwatera Hitlera. Zwiedzanie
z przewodnikiem potężnych bunkrów i umocnień. Przejazd do pełnego zabytków Kętrzyna: Zamek Krzyżacki,
Bazylika Św. Jerzego, Szkoła Wielka. Przejazd do hotelu na zakwaterowanie. Obiadokolację i nocleg
2 dzień: Śniadanie. Przejazd do Giżycka (35 km) i spacer po tym mieście nazywanym stolicą żeglarstwa w Polsce,
leżącego nad jeziorami Niegocin, Kisajno, Tajty i Wojsak. Wizyta w porcie i przystani jachtowej, rzut oka na dawny
zamek krzyżacki i jedyny w swoim rodzaju most obrotowy. Zwiedzanie słynnej twierdzy Boyen – wspaniałej
budowli obronnej o kształcie siedmioramiennej gwiazdy. Przejazd do Węgorzewa (30 km): zamek krzyżacki z XIV
w., późnogotycki kościół, Muzeum Kultury Ludowej. Spacer po parku etnograficznym. Powrót do hotelu. Uroczysta
obiadokolacja z zabawą przy muzyce. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie słynnych mazurskich miejscowości – Wilkasy (30 km) i Mikołajki (30
km). Spacer po tych miejscowościach: Wioska turystyczna w Wilkasach, Fontanna z królem Sielawem (symbol
Mikołajek), przystań żeglugi mazurskiej i przystań jachtowa. Przejazd do Krutyni (25 km) – leżącego wśród
mazurskich lasów nad uroczą rzeką, gdzie mieści się Muzeum Przyrodnicze. Następnie spływ kajakowy rzeką
Krutynia – jednym z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy, biegnącym przez Puszczę Piską oraz Mazurski
Park Krajobrazowy. Szlak prowadzi przez kilkanaście jezior połączonych strugami. Na całej trasie można podziwiać
ciekawą florę i faunę, nie jest również rzadkością spotkanie orła bielika. Następnie spacer po Mazurskim Parku
Krajobrazowym do rezerwatu „Zakręt”. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Opola (540 km) ok. 24.00.
Uwaga: program imprezy jest ramowy i kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc może ulec zmianie.

Świadczenia:

przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, toaleta, video, barek)

2 x nocleg w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami i wc

2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja (w tym jedna z zabawą przy muzyce), 1 x obiad

ubezpieczenie NNW, opieka pilota-przewodnika, przewodnik miejscowy

bilety wstępu: rejs po jeziorze Niegocin – 40 zł, spływ kajakowy rzeką Krutynia – 50 zł, Muzeum Warmii i Mazur –
10 zł/os, Wilczy Szaniec – 15 zł, Zamek w Kętrzynie – 5 zł, twierdza Boyen – 10 zł, Muzeum Kultury Ludowej – 10 zł
(razem ok. 140 zł)

