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STATKIEM PO TRAWIE – KANAŁ ELBLĄSKI – FROMBORK (2 DNI )
TERMIN: 01-02.07.2021
1 DZIEŃ:
Zbiórka: Sochaczew przy sklepie Carrefour ul. Warszawska 119 godz. 6.00 Skierniewice
godz. 6.30 parking przy Castoramie, Łowicz pl. Stary Rynek godz. 7.00,
Przejazd na POLA GRUNWALDU, ubrany w średniowieczny strój historyk oprowadzi po Polach
Grunwaldu i muzeum, przedstawiając szczegółowo przebieg Wielkiej Wojny 1409-1411 z jej
kulminacyjnym momentem, jakim była Bitwa pod Grunwaldem; przejazd do BUCZYŃCA – rejs statkiem
na trasie Buczyniec – Elbląg, trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym
znajdują się m.in.: system 5 pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych
na świecie oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno. Dzięki pochylniom statki mogą pokonać
ponad 100-metrowe różnice poziomu wody. Rejs umożliwia obserwowanie przeciągania statków przez
specjalne wózki, które poruszają się na brzegu kanału i uczestnictwo w przejażdżce „statkiem po trawie”.
Przejazd na nocleg, obiadokolacja.
2 DZIEŃ:
Śniadanie, przejazd do FROMBORKA – niewielkiego, zacisznego miasteczka leżącego
nad brzegiem Zalewu Wiślanego, miasta Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie Wzgórza Katedralnego
z przepięknym kompleksem średniowiecznej zabudowy: gotycka Katedra Wniebowzięcia NMP,
wysłuchanie mini koncertu organowego, wejście na Wieżę Radziejowskiego z wahadłem Foucaulta –
przyrządem umożliwiającym naoczną obserwację ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi, z tarasu
widokowego roztacza się przepiękna panorama miasta i Zalewu Wiślanego; zwiedzanie Muzeum
Mikołaja Kopernika; przejazd do ELBLĄGA – najniżej położonego miasta w Polsce, założonego przez
Zakon Krzyżacki. Spacer z przewodnikiem podczas którego zobaczymy: Katedrę Św. Mikołaja, przejście
przez Bramę Targową z figurką Małego Piekarczyka. Postać ta jest głównym bohaterem najbardziej
znanej w Elblągu legendy, która opiera się na faktach z okresu wojen między Wielkim Mistrzem Zakonu
Krzyżackim a królem Zygmuntem Starym. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.

CENA: 570 zł ( osoba dorosła )
CENA: 560 zł (seniorzy, dzieci )
Cena obejmuje: transport autokarem
lub busem, ubezpieczenie NNW ( do
kwoty 10.000 PLN), 1 nocleg w hotelu
lub ośrodku wczasowym 1 śniadanie,
1 obiadokolację,
opiekę
pilota,
przewodników miejscowych, bilety
wstępów według programu.

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka
w wycieczce.

