
7  DNIOWA  IMPREZA  TURYSTYCZNA 

„ Z  WIZYTĄ  U  KANTA ” 

ŚWIADCZENIA: 
 Przejazd autokarem zachodniej marki (WC, klimatyzacja, barek wideo, 

DVD, uchylne siedzenia) 

 Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami 

3 x nocleg w Polsce - hotel*** 

3 x nocleg Kaliningrad (Rosja) - hotel*** 

 Wyżywienie: 6 x śniadanie, 5 x obiadokolacja, obiad  

 Bankiet  

 Bilety wstępu*:  

 Pilot  

 Przewodnik w Polsce i Kaliningradzie 

 Wiza do Rosji - bezpłatna 

 Ubezpieczenie: KL - 30 tys.€ - Europa 

TERMIN:  15 - 21 CZERWCA 2020 r. 

P R O G R A M : 

1 DZIEŃ  

- 5.00 - zbiorka i wyjazd.  

Chełmno (miasto zakochanych) - 
Chełmno jest wyjątkowo bogate w 
zabytki, zachowało się tutaj sześć 
gotyckich kościołów, prawie 
nienaruszony  średniowieczny układ 
urbanistyczny oraz prawie cały obwód 
murów miejskich, renesansowy ratusz, 
a także wiele kamienic, z których 
najstarsze sięgają XIII w. 20 kwietnia 2005 roku Stare Miasto zostało wpisane na 
listę Pomników historii. Zabytki Chełmna znajdują się na Europejskim Szlaku 
Gotyku Ceglanego, Ratusz, Fara, Brama Grudziądzka, Mury obronne, miniaturki 
zamków), 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Szlak_Gotyku_Ceglanego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Szlak_Gotyku_Ceglanego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Szlak_Gotyku_Ceglanego


 

Grudziądz - miasto polskiej kawalerii- Pomnik Flisaka, Brama Wodna, Spichlerz- 

makieta średniowiecznego miasta ,przejście na Rynek- pomnik żołnierza i 

najstarsza kamienica w mieście, kościół Sw. Mikołaj najstarszy na Pomorzu, 

pomnik Ułana i Dziewczyny, góra Zamkowa z 

Wieża widokowe ,zespół spichlerzy, Szkoła 

Kawalerii); 

- Zakwaterowanie  

- Obiadokolacja 

- Nocleg. 
 

2 DZIEŃ 

- śniadanie. Wyjazd do Kaliningradu,  

- 9:00 Spotkanie grupy z polskim przewodnikiem na granicy. 

Początek autobusowo-pieszej wycieczki "Kaliningrad w Koenigsbergu-

Koenigsberg w Kaliningradzie". Koenigsberg i Kaliningrad - prawdziwym i 

mitycznym, gdzie każda ulica ma dwie nazwy. Trasa prowadzi przez pozostałe 

obszary przedwojenne miasta (18-20 wiek), ukryte przed oczami turystów, 

bramy miejskie (Rossgarten, Friedland, Sakhaym, Królewska) i raweliny, wieża 

Wrangla i wieża Donna , spacer wokół katedry, gdzie jest trumna wielkiego 

filozofa Immanuela Kanta, Rybna wioska - historyczna i etnograficzna część 

miasta, zwiedzanie terenu Muzeum Światowego Oceanu*, i podwodna łódż B-

412*. Muzeum Bunkier genaerała Otona VON lASCHAi* Muzeum bursztynu* 

 

- Obiad w restauracji (z widokiem na   

    Plac Zwycięstwa) 

- 17:00 wyjazd do Svetlogorska / 30 km. 

- Zakwaterowanie  

- Nocleg  

 

 



 

3  DZIEŃ  

 Śniadanie. 

 10:00 Spotkanie z przewodnikiem, przejdziemy przez najpiękniejszy 
i kameralny ośrodek wybrzeża - Svetlogorsk (to Rauschen.). Podczas zwiedzania 
Svetlogorska poznamy legendy i historię tego niesamowitego miasta. Przy 
każdej pogodzie przyjemnie jest spacerować po ulicach. Prawie wszystkie domy 
jak z bajki: z czerwonymi dachami, basztami. Wizyta do unikalnej wystawy 
etnograficznej „Ludzi morza” w centrum wystawowym Morskim. 

 Przejazd do wioski Yantarny (23 km), gdzie skupia się ponad 90% światowych 
zasobów bursztynu. Obserwowanie gigantycznej misy kamieniołomu 
bursztynu. Nie tylko zobaczycie, jak znajdować bursztyn, ale można także 
zebrać garść kamieni słonecznych. A za sukcesy w zbieraniu, otrzymacie tytuł 
"poszukiwacza bursztynu". Podczas wycieczki będzie można zapoznać się z 
historią kopalnictwa słonecznego kamienia, tworzeniem bursztynowych 
najsłynniejszych skarbów świata, spacer po placu Mistrzów, kupienie 
ulubionych pamiątek, a także wyjściem do najszerszych plaż Morza 
Bałtyckiego poprzez unikalny park, który powstał ponad 135 lat temu. 
Zapoznanie z historią kopalni Anna, pomnik ofiar Holokaustu 

 Obiadokolacja 

 Nocleg 

 

4 DZIEŃ  

 Śniadanie,  

 Wyjazd do Parku Narodowego   Mierzeja Kurońska* (wpisany na    

            listę UNESCO) - Stacja Ornitologiczna 

 17:00 wyjazd do Polski 

 Zakwaterowanie, obiadokolacja 

 Nocleg 

 

 

 

 



 

5  DZIEŃ 
 

- Śniadanie.  

Frombork:   Zwiedzanie miasta  

Wzgórze katedralne należy do zabytków najwyższej 

klasy. Wielokrotnie niszczone i przebudowywane 

zachowało podstawowe elementy średniowiecznego 

założenia architektonicznego. Wyjątkowe znaczenie tego 

miejsca podnoszą tradycje historyczne i postać Mikołaja 

Kopernika. Wiele zgromadzonych zabytków wspaniałej 

przeszłości przyciąga do Fromborka ludzi z całego świata, 

Wieża Dzwonna- Katedra z grobem Kopernika*, Muzeum 

Kopernika*, Muzeum Dawnej Medycyny*,  

Braniewo (kościół Św. Katarzyny, fortyfikacje,, Sanktuarium Krzyża Świętego) 

- obiadokolacja 

- nocleg 

 

6  DZIEŃ 
 

-  Śniadanie. 

    Elbląg - ratusz, katedra Św. Mikołaja, Brama Targowa, zwiedzanie Browaru.    

                  Przerwa na wypicie 0,5 litra piwa w pabie Specjal PUB  

-  19:00  Bankiet 

-  Nocleg 

 
7  DZIEŃ 
 

- Śniadanie, wyjazd i zwiedzanie: 

   Malbork*  (zamek krzyżacki, obowiązkowo należy zobaczyć gotycki zamek     

                        zbudowany przez Zakon NMPanny), 

   Golub Dobrzyń*  (gotycko-renesansowa rezydencja), 

- obiad 

- powrót do Ostrowa Wlkp. około godz. 24-ej. 


