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4 - DNIOWA WYCIECZKA AUTOKAROWA

TORUŃ - WARMIA
Malbork

TORUŃ - GOLUB DOBRZYŃ - POLA GRUNWALDU - GIETRZWAŁD(1) - OLSZTYN MRĄGOWO - WILCZY SZANIEC - ŚWIĘTA LIPKA(1) - LIDZBARK WARMIŃSKI FROMBORK - ELBLĄG(1) - MALBORK
PROGRAM RAMOWY:

Dzień 1: Toruń - Golub Dobrzyń - Stębark (pola Grunwaldu) - Gietrzwałd

ok. 9.00 - przyjazd do Torunia, miasta zwanego „perłą północnego gotyku”. Zwiedzanie rozpoczynamy od
spaceru po Starym Mieście, podczas którego zwiedzimy staromiejski ratusz, Dwór Artusa, kościół Św.
Ducha, dom Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, Bramę Mostową, pomnik Mikołaja Kopernika, Kamienicę pod
Gwiazdą i katedrę św. św. Janów.
13.00 - przyjazd do Golubia-Dobrzynia i zwiedzanie zamku krzyżackiego z przewodnikiem. Krotki spacer po
mieście z gotyckim kościołem, pozostałościami murów obronnych, malowniczym rynku.
W drodze na Pola Grunwaldu spacer po Brodnicy: gotycki i barokowy kościół, unikalny trójkątny rynek, ruiny
krzyżackiego zamku.
Ok. 16.00 - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, pomnika i makiety.
Po zwiedzaniu przejazd do Gietrzwałdu słynnego z powodu mających tu miejsce objawień Najświętszej
Maryi Panny, które do tej pory jako jedyne na ziemiach polskich oficjalnie uznane zostały przez władzę
kościelną. Zobaczymy Bazylikę NMP i kaplicę wotywną i cudowne źródełko. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Olsztyn - Święta Lipka – Kętrzyn - Gierłoż (Wilczy Szaniec)

10.00 - po śniadaniu przyjazd do Olsztyna. Zwiedzamy z przewodnikiem zamek krzyżacki i stare miasto. W
drodze do Kętrzyna zatrzymujemy się na chwilę w Mrągowie, gdzie znajduje się zabytkowy kościół
ewangelicki, budynek Ratusza oraz Skwer Jana Pawła II.
14.00 - przyjazd do ruin byłej kwatery Hitlera z II wojny zwanej „Wilczym Szańcem” w Gierłoży
k/Kętrzyna, gdzie Hitler dowodził działaniami swych wojsk w czasie wojny z Rosja na froncie wschodnim.
17.00 - w Świętej Lipce zwiedzamy sanktuarium maryjne, barokowy kościół Jezuitów oraz kościół
pielgrzymkowy Nawiedzenia NMP z bogatym wyposażeniem wnętrza oraz piętnaście kapliczek drogi
różańcowej. Obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg.
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Dzień 3: Reszel - Lidzbark Warmiński - Frombork - Kadyny - Elbląg

8.00- śniadanie. Przejazd Reszla aby zobaczyć zamek biskupów warmińskich, gotycka farę św. św. Piotra i
Pawła, barokowy kościół św. Krzyża i zabytkowy rynek z ratuszem i malowniczymi kamieniczkami.
Podążając szlakiem gotyckich zamków dojeżdżamy do Lidzbarka Warmińskiego - gdzie zobaczymy kolejny
majestatyczny zamek gotycki pokrzyżacki z murami obronnymi i przedzamczem.
Ok. 15.00 - dojeżdżamy do Fromborka położonego malowniczo nad Zalewem Wiślanym, gdzie na Wzgórzu
Katedralnym wybudowano w XIV w. z gotycka katedrą Wniebowzięcia NMP z bogatym wyposażeniem i
słynnymi organami, późnogotycki pałacem biskupim oraz obwarowania z bramami i wieżami. Zwiedzimy
katedrę oraz wejdziemy na wieżę z wahadłem Facoulta. Z wieży roztacza się wspaniały widok na port i
przystań we Fromborku, Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną
W drodze do Elbląga przejeżdżamy malowniczą drogą wzdłuż Zalewu Wiślanego przez Kadyny, gdzie
zobaczymy pałac - dawniej letnia rezydencja cesarza Niemiec Wilhelma II oraz pomnik przyrody kilkusetletni
Dąb Bażyńskiego. W Elblągu obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: Elbląg - Malbork

Po śniadaniu spacer po Starym Mieście w Elblągu, które jako jedyne w Europie zostało na tak dużą skalę
odbudowane na zabytkowych fundamentach starych kamienic hanzeatyckiego miasta. Zobaczymy, gotycka
katedrę, Bramę Garncarską, zachowane stare kamieniczki i nowe stylizowane.
Ok. 12.00 - przyjazd do Malborka i zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Zamkowego w Malborku:
przedzamcze, średni i wysoki zamek, wystawę bursztynu, pomieszczenia rycerzy zakonnych i pałac wielkiego
mistrza z wielkim refektarzem.
15.00 - obiad w Malborku w restauracji na zamku średnim.
Po obiedzie spektakl grających i tańczących fontann i przejazd do Dino Parku z ruchomymi dinozaurami.
Zakończenie wycieczki ok. 18.00.

Cena: 450 zł od osoby przy grupie 45 osobowej
Świadczenia zawarte w cenie:







3 noclegi (standard turystyczny w pokojach 2-3 osobowych oraz wieloosobowych)
3 śniadania i 3 obiadokolacje, 1 obiad
ubezpieczenie NNW AXA
opieka pilota na całej trasie oraz przewodników muzealnych i miejscowych
podatek vat
3 GRATISY DLA NAUCZYCIELI

Cena nie obejmuje kosztów autokaru oraz biletów wstępu.
Koszty biletów wstępów doliczone zostaną do ceny wycieczki według faktycznych wydatków,
orientacyjnie ok. 120 zł.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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