
katalog ro pttk 2021

LIPIEC

BORECZNO – JERZWAŁD – KAMIENIEC SUSKI  – MALBORK – SZTUM – GNIEW – KWIDZYN -  PRABUTY

WARMIA I MAZURY

10-11 LIPCA 2021

CENA:  570 zł/ os. 
                  550 zł/ os. członkowie PTTK
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, 1 nocleg w pokojach 2, 3-os. z łazienkami w Malborku, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, opieka pilota,

ubezpieczenie NNW, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł przyjmujemy

telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub osobiście w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon-pt.

godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00). Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332

0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Malbork”. Wpłata całości do dnia 11.06.2021 r.

UWAGI!
Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok

NIP: 966-05-90-900, REGON: 050501737, KRS: 0000105323 

tel. 85 7445 650, tel. 85 7445 560, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com

Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11

Nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

PROGRAM:
I DZIEŃ - 10.07.2021
6.00 wyjazd spod pomnika ks. Popiełuszki

BORECZNO – zabytkowy gotycki kościół z I poł. XIV w. JERZWAŁD – miejsce gdzie mieszkał i tworzył Zbigniew Nienacki.

KAMIENIEC SUSKI – ruiny barokowego pałacu Finckensteinów z XVIII w. MALBORK – zwiedzanie największego

średniowiecznego zamku w Europie. Od 1309 r. był on siedzibą Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu

Niemieckiego w Jerozolimie. Obiadokolacja i nocleg w Malborku.

II DZIEŃ - 11.07.2021
Śniadanie. SZTUM - spacer wokół gotyckiego zamku, malowniczo położonego nad Jeziorem Sztumskim, zbudowanego

po 1331 r. Była to dawna letnia rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. GNIEW – miasto, przez które

przebiegał szlak bursztynowy, znajduje się tu ciekawy architektonicznie zamek krzyżacki z końca XIII w. wybudowany na

planie kwadratu.  To tu przyszły król Jan Sobieski, ówczesny starosta gniewski, poznał swoją Marysieńkę. KWIDZYN -

konkatedra św. Jana Ewangelisty z przełomu XIII i XIV w., kaplica Wielkich Mistrzów, zespół zamkowo-katedralny,

muzeum na zamku kapituły pomezańskiej, który wzorowany był na zamkach krzyżackich. Jego budowę rozpoczęto w

1322 r. a ukończono w drugiej połowie XIV w. Skrzydła południowe i zachodnie zostały rozebrane w końcu XVIII w.

PRABUTY – jedno z najważniejszych miejsc na trasie ze względu na bogatą historię i znajdujące się tam zabytki: gotycka

konkatedra św. Wojciecha z przełomu XIV i XV w., rynek, gotycki kościół, tzw. "polski" z XIV w., gotycka Brama Kwidzyńska

(XIV w.), pozostałości murów miejskich z XIV w. Obiad i powrót do Białegostoku w godzinach wieczornych.


