Stadnina ogierów, Ksiêga Gutenberga i Gniew
RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym.
9.oo - przyjazd autokarem do Stadniny Ogierów w Starogardzie Gdañskim:
- zwiedzanie zabytkowych stajni i terenów stadniny
- przeja¿d¿ki bryczkami i na koniach
12.oo - przejazd do Pelplina:
- zwiedzanie zabytkowej katedry gotyckiej z oryginalnymi organami
- wizyta w Muzeum Diecezjalnym z unikalnym egzemplarzem Ksiêgi Gutenberga
14.3o - wyjazd autokarem do Gniewu. Zwiedzamy jeden z piêkniejszych zamków krzy¿ackich
w Dolinie Wis³y. Planowany przyjazd do domu ok. godz. 18.oo.
Cena: 75,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 95,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego, pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.
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Pó³wysep Helski i fokarium
RAMOWY PROGRAM:
7.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym, przejazd autostrad¹ na Pó³wysep Helski.
10.oo - zwiedzanie Helu z pilotem, lekcja w "B³êkitnej szkole" w Fokarium 2 x 45 min. Temat
zwi¹zany z ekosystemem Ba³tyku, jego faun¹ i flor¹, ogl¹danie okazów i eksponatów,
wizyta w fokarium. Wizyta i lekcje w Fokarium wymagaj¹ wczeœniejszej rezerwacji.
Zwiedzanie latarni morskiej i fortyfikacji militarnych, wizyta na przystani.
14.oo - przejazd do Jastarni i Juraty. Poznamy atrakcyjne miejscowoœci turystyczne
Pó³wyspu Helskiego. Planowany przyjazd do domu ok. godz. 18.oo.
Cena: 95,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 119,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

¯u³awy Wiœlane i Jantarowe Wybrze¿e
RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym.
Trasa wycieczki wiedzie przez Stogi, gdzie zobaczymy cmentarz mennonicki, Nowy Staw
(koœció³ z wie¿¹ w kszta³cie o³ówka), Drewnicê (zabytkowe domy z pruskiego muru i most
zwodzony), œluzê Gdañsk¹ G³owê, przeprawê promow¹ na Wiœle w Mikoszewie. Zrobimy
spacer pieszo do samego ujœcia Wis³y do rezerwatu Mewia £acha, mo¿e spotkamy foki?
Na zakoñczenie przejedziemy do Sztutowa aby zobaczyæ Muzeum Stutthof - niemiecki obóz
koncentracyjny. Byæ mo¿e, uda siê nam przejechaæ turystyczn¹ kolejk¹ w¹skotorow¹.
Zobaczymy ¿yzne, uprawne pola i typowe urawy, systemy melioracyjne i systemy
przeciwpowodziowe. Planowany przyjazd do domu ok. godz. 18.oo.
Cena: 59,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 79,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

www.Autowakacje.pl

Gdañsk - nowe oblicze - port, sport, aeroport
Wzd³u¿ Zalewu Wiœlanego do granicy z Rosj¹
W górê Wis³y do Torunia na pierniki
Na Pola Grunwaldu i do parku etnograficznego
Kaszuby - kraina tradycji, folkloru i jezior
Rejs statkiem Kana³em Elbl¹skim
Stadnina ogierów i Ksiêga Gutenberga
Pó³wysep Helski i fokarium
¯u³awy i Jantarowe Wybrze¿e
Biuro Podró¿y "Butryn Travel"
82-200 Malbork, ul. Koœciuszki 5e
tel. 55 272 08 08, 647 35 25; biuro@autowakacje.pl

www.Autowakacje.pl

Wzd³u¿ Zalewu Wiœlanego do granicy z Rosj¹

Na polach Grunwaldu i w skansenie etnograficznym

RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym
9.oo - przyjazd autokarem przez Elbl¹g, wzd³u¿ Zalewu Wiœlanego do Kadyn, gdzie
obejrzymy zespó³ pa³acowy z XVII w., pomnik przyrody D¹b Ba¿yñskiego oraz ruiny
koœcio³a i klasztoru Bernardynów. W drodze do Fromborka zatrzymamy sie w Tolkmicku,
malowniczym miasteczku z portem rybackim i jachtowym.
11.oo - zwiedzamy zabytkowy Zespó³ Wzgórza Katedralnego we Fromborku: katedrê,
wie¿ê, pa³ac biskupów oraz planetarium. Spacer do portu i przystani ¿eglugi pasa¿erskiej.
14.oo - jedziemy do Braniewa i Nowej Pas³êki, pod sam¹ granicê z Rosj¹ na zalewie, z
ma³ym portem u ujœcia rzeki Pas³êki. Planowany przyjazd do domu ok. godz. 18.oo.

RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym.
10.oo - przyjazd do Olsztynka, wizyta w Parku Etnograficznym. Z przewodnikiem poznajemy
architekturê, sposób ¿ycia i zwyczaje mieszkañców Warmii i Mazur.
WeŸmiemy te¿ udzia³ w lekcji muzealnej na wybrany temat; np: ¿ycia Prusów, dzieje Warmii
i Mazur, jak dawniej pisano - o kaligrafii, o strojach ludowych, o zwierzêtach gospodarskich
i wiele innych, ciekawych zagadnieñ do wyboru. Wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja.
13.oo - odwiedzamy zamek krzy¿acki w Nidzicy oraz Pola Bitwy pod Grunwaldem - muzeum
w Stêbarku. Seans w kinie muzealnym fragmentów z filmu "Krzy¿acy".
16.oo - wyjazd do domu. Planowany przyjazd do domu ok. godz. 18.oo

Cena: 79,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 99,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego we Fromborku, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

Cena: 95,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 119,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

Gdañsk - nowe oblicze - port, sport, aeroport
RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym na Westerplatte.
9.oo - zwiedzanie Westerplatte, pomnika i panoramy portu. Rejs statkiem przez port na Stare
Miasto w Gdañsku. Spacer po Starówce: ¯uraw, D³ugi Targ, Dwór Artusa, Neptun, katedra.
13.oo - przejazd pod pomnik Solidarnoœci przy Stoczni Gdañskiej.
14.oo - przejazd do PGE Arena i zwiedzanie nowego stadionu pi³karskiego na Euro 2012.
16.oo - w drodze do domu zwiedzimy Lotnisko im. Lecha Wa³êsy w Rêbiechowie.
Powrót do domu. Planowany przyjazd ok. godz. 18.oo.
Cena: 99,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 115,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów i rejs statkiem, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

W górê Wis³y - przez Grudzi¹dz i Che³mno do Torunia
RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym.
Jedziemy przez Grudzi¹dz, gdzie przespacerujemy siê bulwarami nadwiœlañskimi
wzd³u¿ spichlerzy z XVI w - jedynych takich w Polsce. W Che³mnie - zobaczymy jak wygl¹da³o
wzorcowe miasto powsta³e na krzy¿ackim prawie che³miñskim (mury obronne z basztami,
koœcio³y, renesansowy ratusz). Jedne z nielicznych miast w Polsce, które zachowa³o dawny
uk³ad architektoniczny.
14.oo - zwiedzamy Toruñ - miasto Kopernika i pierników, w programie: Ratusz Staromiejski,
Wie¿a Ratuszowa, Dom Miko³aja Kopernika oraz wstêp na makietê. Spacer po deptaku.
Powrót autostrad¹. Planowany przyjazd do domu ok. godz. 19.oo.
Cena: 99,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 126,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

www.Autowakacje.pl

Rejs statkiem po Kanale Elbl¹skim
RAMOWY PROGRAM:
10.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym do Buczyñca.
12.oo - zwiedzamy muzeum Kana³u Elbl¹kiego i zapoznajemy siê jak dzia³aj¹ pochylnie.
13.oo - 18.oo - rejs statkiem z Buczyñca przez pochylnie w K¹tach, Oleœnicy, Jeleniach i
Ca³unach. Czasmi statek p³ynie kana³em ponad polami. W drugiej fazie rejsu wp³ywamy na
jezioro Dru¿no - rezerwat ptactwa wodnego. Zobaczymy gniazda kaczek, perkozów, czapli
i innych ptaków, schowane w trzcinach. Rejs koñczy siê w Elbl¹gu przy Sarym Mieœcie.
Planowany przyjazd do domu ok. godz. 19.oo
Cena: 49,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 59,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
ubezpieczenie NNW, wstêp w Buczyñcu. Dodatkowo p³atny bilet na statek - ok. 80 z³.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Wy¿ywienie we w³asnym zakresie.

Kaszuby - kraina tradycji, folkloru i jezior
RAMOWY PROGRAM:
8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym do Skarszew - 800 letnie miasteczko zwane
"piêknym zak¹tkiem" z zachowanmi murami obronnymi z XIV w..
11.oo - zwiedzamy Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie zlokalizowane w Dworku
Wybickich z XVIII w. W Koœcierzynie zwiedzamy Muzeum Kolejnictwa ze starymi wagonami.
13.oo - w malowniczym Szymbarku po³o¿onym w Szwjcarii Kaszubskiej zagl¹damy do
Skansenu, w którym ogl¹damy "dom na dachu", najd³u¿sz¹ deskê œwiata, dom sybiraka ...
15.oo - jedziemy do Wie¿ycy. Na najwy¿szej górze Kaszub, Wie¿ycy 329 m,. wspinamy siê
na punkt widokowy, sk¹d rozpoœciera siê wspania³y widok na Pojezierze Kaszubskie.
Dalej jedziemy do Kartuz, do Muzeum Kaszubskiego, zobaczymy tak¿e gotycki koœció³
z dachem w kszta³cie trumny. Powrót do domu. Planowany przyjazd ok. 18.oo
Cena: 94,- przy grupie min. 40 osobowej
Cena: 115,- przy grupie min. 25 osobowej
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego - pilota,
przewodnika miejscowego, bilety wstêpów, ubezpieczenie NNW.
Jeden opiekun gratis na ka¿dych 10-ciu p³ac¹cych. Koszt obiadu jednodaniowego +15 z³.

www.Autowakacje.pl

