PROPOZYCJA PLANU WYCIECZKI KRAJOWEJ
1 dzień – Kielce– Elbląg
6.00 – wyjazd z Kielc
(propozycje krótkiego zwiedzania w trakcie dojazdu z obiadem na trasie)
17.00 – przyjazd ,zakwaterowanie w Elblągu
2 dzień
Śniadanie ,spotkanie z przewodnikiem, ELBLĄG – zwiedzanie miasta: katedra św.
Mikołaja (z wejściem na wieżę), Most Wysoki, Most Niski, Brama Targowa, Muzeum
Archeologiczno-Historyczne , Park Bażantarnia , powrót do hotelu na krótki
odpoczynek i obiadokolację
18.00 – wyjazd do Malborka
RACZKI ELBLĄSKIE – najniższy punkt Polski -1, 8 m n.p.m., uzyskanie imiennego
certyfikatu dla każdego uczestnika wycieczki
20.00 – 21.30 MALBORK – udział w wieczornym spektaklu Krzyżem i Mieczem –
światło i dźwięk na zamku w Malborku
3 dzień
7.00 – 7.30 śniadanie w hotelu
REJS KANAŁEM ELBLĄSKIM NA TRASIE ELBLĄG – OSTRÓDA
8.00 – wypłynięcie z Elbląga
(w trakcie rejsu obiad na statku w przerwie
w Buczyńcu zwiedzanie Izby Historii Kanału Elbląskiego)
19.00 – przypłynięcie do Ostródy, powrót do Elbląga autobusem Żeglugi. Powrót do
hotelu obiadokolacja
4 dzień
Śniadanie
FROMBORK – Wzgórze Katedralne: archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny –
z koncertem organowym , Muzeum Mikołaja Kopernika , Wieża
Radziejowskiego, Wieża Wodna , Szpital Św. Ducha – Muzeum Medycyny, seans
w Planetarium , pomnik Mikołaja Kopernika
Po zwiedzaniu można zaplanować przerwę kawowo-ciastową na Wieży Wodnej
TOLKMICKO – zabytkowy dworzec kolejowy, kościół św. Jakuba, ratusz, port
KADYNY – zabytkowy układ ruralistyczny wsi, pałac cesarza Wilhelma II, Dąb
Bażyńskiego, Fabryka Majoliki, wejście na wzgórze do klasztoru franciszkanów,
platforma widokowa na dolinę Olszanki, plaża Srebrna Riwiera) SUCHACZ – pomnik
bitwy polsko-krzyżackiej na Zalewie Wiślanym stoczonej 15 września 1463 r. Powrót
do hotelu, obiadokolacja
5 dzień
Po śniadaniu wyjazd autokarem do Krynicy Morskiej

SZTUTOWO – Muzeum obozu koncentracyjnego Stutthof ( projekcja filmu) ,
KĄTY RYBACKIE – Muzeum Zalewu Wiślanego
KRYNICA MORSKA – latarnia morska , relaks na plaży nad Bałtykiem
16.30 – powrót z portu statkiem do Fromborka
Powrót autokarem z Fromborka do Elbląga ,obiadokolacja
6 dzień – powrotny Elbląg – Kielce
9.00 – wyjazd po śniadaniu z Elbląga
CENA:1650 PLN osoby.

