18-19 lipCA 2020

katalog ro pttk 2020
LIPIEC

MAZURY

Giżycko - Sztynort – Mamerki– Węgorzewo – Gołdap - Stańczyki

CENA: 460 zł/os.
440 zł/ członkowie PTTK
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, 1 nocleg w
pokojach 2-, 3-os. z łazienkami, 1
śniadanie, 2 obiady, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, usługa
przewodnika, opieka pilota,
ubezpieczenie NNW.
ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia i nazwiska ,
daty urodzenia i numeru telefonu
kontaktowego oraz wpłatą zaliczki
w wysokości 100 zł przyjmujemy
telefonicznie, drogą mailową
(ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub
w biurze RO PTTK przy ul.
Sienkiewicza 53 lok. 3/3. Wpłacać
można przelewem na nasze konto z
dopiskiem “Mazury” lub gotówką/
kartą w naszej siedzibie. Wpłata
całości do 19.06.2020.

PROGRAM:

I DZIEŃ – 18.07.2020
Wyjazd z Białegostoku godz. 6:00 (parking przy pomniku ks.
Popiełuszki), przejazd do GIŻYCKA, największego miasta na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich, nazywanego stolicą żeglarską Mazur.
Podczas
spaceru
z
przewodnikiem
zobaczymy
m.in.:
grekokatolicką cerkiew Trójcy Przenajświętszej, zamek krzyżacki z
XIV w., most obrotowy na Kanale Łuczańskim – unikalny w skali
Europy, starą wieżę ciśnień wybudowaną w 1900 roku – najwyższy
punkt widokowy miasta. Zwiedzimy twierdzę Boyen - budynek o
oryginalnym kształcie sześcioramiennej gwiazdy, gdzie na
początku XIX wieku mieszkało 3000 żołnierzy broniących Giżycka i
jego okolic. Następnie odwiedzimy SZTYNORT – ulubiony port
żeglarzy na Mazurach z barokowym pałacem – siedzibą
Lehndorff’ów. Przejazd do MAMEREK – zwiedzanie jednych z
najlepiej
zachowanych
zespołów
niemieckich
budowli
fortyfikacyjnych z II wojny światowej. WĘGORZEWO – kościół św.
Piotra i Pawła z początku XVII w. z najstarszymi na Mazurach
organami z 1647 roku, spacer koło skansenu, port, zamek
pokrzyżacki, ratusz z XIX w., obiad. Następnie udamy się do RAPY,
gdzie zobaczymy tajemniczą piramidę - grobowiec rodziny
Farenheidów. Przejazd na nocleg w okolice Gołdapi.
II DZIEŃ – 19.07.2020
Śniadanie 9:00. GOŁDAP - jedyne na Warmii i Mazurach miasto
uzdrowiskowe – spacer i pobyt w tężni solankowej. Przejazd do
miejscowości ZATYKI u podnóża Tatarskiej Góry do
"Gospodarstwa Ekologicznego Rodziny Rudziewiczów", gdzie przy
odpowiedniej pogodzie odbędziemy „bezkrwawe safari”. Kolejnym
punktem programu będzie PUSZCZA ROMINCKA – spacer ścieżką
edukacyjną. Następnie odwiedzimy STAŃCZYKI, gdzie obejrzymy
mosty powstałe w latach 1907-1923, przypominające wyglądem
rzymskie akwedukty Pont du Gard oraz wejdziemy na nowo
powstałą wieżę widokową o wysokości ok. 20 m z widokiem na
jezioro Dobellus Duży oraz mosty kolejowe. Obiad w drodze
powrotnej, przyjazd do Białegostoku ok. godz. 19:00.
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