katalog ro pttk 2020
czERWIEC

"STATKIEM PO TRAWIE" czyli rejs Kanałem Elbląskim

27 – 28 czerWcA 2020

OLSZTyn – gietrzwałd – elbląg – olsztynek

PROGRAM:
I DZIEŃ – 27.06.2020
Wyjazd z Białegostoku o godz. 6:00 (parking przy pomniku ks. Popiełuszki). Wyjazd w kierunku OLSZTYNA, zwiedzanie.
M.in.: odrestaurowana starówka z ratuszem, zamek Kapituły Warmińskiej nad rzeką Łyną, gotycka bazylika katedralna,
Wysoka Brama – pozostałość z dawnych fortyfikacji miejskich. Przystanek na zwiedzanie sanktuarium maryjnego w
GIETRZWAŁDZIE, gdzie w 1877 roku Matka Boska objawiła się dwóm warmińskim dziewczętom. Przyjazd do ELBLĄGA i
zwiedzanie Starego Miasta: kamieniczki zrekonstruowane w nowoczesnym stylu, ale z dbałością o historyczną formę,
gotycka katedra św. Mikołaja, Brama Targowa, fragmenty zamku krzyżackiego. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
II DZIEŃ – 28.06.2020
8.00 śniadanie, 9:15-13:55 rejs statkiem po KANALE ELBLĄSKIM do Buczyńca. Ten unikatowy system wodny, ukończony
w 1860 r. łączy kilka jezior (w tym jez. Drużno będące rezerwatem przyrody) za pomocą pięciu pochylni szynowych, które
umożliwiają pokonanie 100-metrowej różnicy poziomów wody. W drodze powrotnej zwiedzimy Park Etnograficzny w
OLSZTYNKU. Skansen prezentuje bogaty i różnorodny zbiór obiektów z terenu Warmii i Mazur (np. oryginalny dom
podcieniowy) i jest usytuowany w formie rozległej wioski. Obiad w Olsztynku o godz. 16:00. Powrót do Białegostoku około
godz. 21:00.
CENA: 470 zł/ os.
450 zł/ os. członkowie PTTK
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, 1 nocleg w pokojach 2-os. z łazienkami w Hotelu*** w Elblągu, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, opieka
pilota, ubezpieczenie NNW, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i rejs statkiem.
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. 8:30-16:00, śr. 8:30-17:30). Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332
0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Elbląg”. Wpłata całości do dnia 06.06.2020 r.
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

