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MAJÓWKA NAD ZALEWEM WIŚLANYM 30.04 – 3.05.2021
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 - wyjazd 6.00 z Placu Mickiewicza, przejazd do Gdańska – zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Stary Port,
Żuraw Gdański, Dwór Artusa, Długi Targ, przejazd na Westerplatte, zwiedzanie dawnej wartowni i pomnika
poświęconego obrońcom z 1939 r., przejazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 2 – śniadanie, po którym przejazd do Sztutowa – wizyta w dawnym nazistowskim obozie koncentracyjnym
Stutthof, który był pierwszym i najdłużej działającym obiektem tego typu na terenie Polski – zwiedzanie z
przewodnikiem, przejazd do Kątów Rybackich i spacer do „Rezerwatu Kormoranów” (kolonia kormoranów w Kątach
Rybackich jest największą kolonią w Polsce i jedną z największych w Europie, a wizyta w rezerwacie jest dużym
przeżyciem ze względu na ilość zwierząt i „kosmiczny” wygląd lasu). Ostatnim punktem będzie wizyta w Krynicy
Morskiej i zdobycie latarni morskiej, z której roztacza się wspaniały widok na Bałtyk i Zalew Wiślany, powrót do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 3 – śniadanie, po którym wyjazd do Elbląga- spacer po centrum miasta, a następnie przejazd do Fromborka –
zwiedzanie zespołu katedralnego na wzgórzu, w skład którego wchodzi: Bazylika Archikatedralna, Muzeum Mikołaja
Kopernika, Wieża Kopernika, Wieża Radziejowskiego oraz 6 kanonii (to tu mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik i tu
właśnie napisał swoje najważniejsze dzieło „O obrotach sfer niebieskich” , na wzgórzu katedralnym został również
pochowany), powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ 4 – śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Mikoszewa, by zobaczyć ujście Wisły do Bałtyku, następnie
przejazd przez Żuławki i Drewnicę (podziwianie tradycyjnej zabudowy żuławskiej) do Nowego Dworu Gdańskiego –
wizyta w Żuławskim Parku Historycznym, muzeum pokazującym tradycje i historię Żuław oraz ich mieszkańców
Olędrów. Obiad regionalny, po którym wyjazd w kierunku Poznania. Po drodze zatrzymamy się jeszcze we wsi Stogi
Malborskie by zobaczyć cmentarz menonicki. Powrót do Poznania ok. 21.30

CENA 750 zł
Świadczenia: przejazd wygodnym autokarem, opieka pilota – przewodnika, przewodnicy miejscy w miejscach wymaganych, nocleg
w hotelu lub pensjonacie, pokoje 2-3 os z łazienkami, wyżywienie zgodne z programem, obiad regionalny na powrocie, wszystkie
bilety wstępów.
UWAGA! Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie!
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