
TORUÑ - OLSZTYN

Toruñ - Pola Grunwaldu, Skansen w Olsztynku, Olsztyn, 
Gier³o¿, Œwiêta Lipka, Lidzbark Warm., Frombork 

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 0 
od 34 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@autowakacje.pl

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

340 z³ przy grupie min. 45 osobowej plus 3 gratisy 

wycieczka autokarowa 4-dniowa

Program jest ramowy i kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie. 
Program jak równie¿ kalkulacja mo¿e byæ dostosowana do potrzeb 
zamawiaj¹cego czy iloœci uczestników. Na ka¿de 15 osób p³atnych jeden gratis 
dla nauczycieli. Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez 
zamawiaj¹cego. Transport autokarem zapewnia zamawiaj¹cy.  

KÊTRZYN - MALBORK

Dzieñ 1 
Toruñ - Golub Dobrzyñ - Stêbark (pola Grunwaldu) - Gietrzwa³d 
ok. 9.00 - przyjazd do Torunia,  spacer  po Starym Mieœcie:staromiejski ratusz, 
Dwór Artusa, koœció³ Œw. Ducha, dom Miko³aja Kopernika, Krzyw¹ Wie¿ê, Bramê 
Mostow¹, pomnik Miko³aja Kopernika, Kamienicê pod Gwiazd¹. 
13.00 - przyjazd do Golubia-Dobrzynia i zwiedzanie zamku z przewodnikiem. 
Spacer po mieœcie z gotyckim koœcio³em i malowniczym rynku. 
Ok. 16.00 - spotkanie z przewodnikiem przy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, 
pomnika i makiety. Przejazd do Gietrzwa³du s³ynnego z powodu maj¹cych tu 
miejsce objawieñ NMP, zobaczymy Bazylikê NMP i kaplicê wotywn¹ i cudowne 
Ÿróde³ko. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzieñ 2 
Olsztyn - Œwiêta Lipka – Kêtrzyn - Gier³o¿ (Wilczy Szaniec) 
10.00 - po œniadaniu przyjazd do Olsztyna. Zwiedzamy z przewodnikiem zamek 
krzy¿acki i stare miasto. 14.00 - przyjazd do ruin by³ej kwatery Hitlera z II wojny 
zwanej „Wilczym Szañcem” w Gier³o¿y k/Kêtrzyna. 17.00 - w Œwiêtej Lipce 
zwiedzamy sanktuarium maryjne, barokowy koœció³ Jezuitów oraz koœció³ 
pielgrzymkowy  Nawiedzenia NMP. Obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg. 
 
Dzieñ 3 
Reszel - Lidzbark Warmiñski - Frombork - Kadyny - Elbl¹g 
8.00- œniadanie do Lidzbarka Warmiñskiego - gdzie zwiedzamy zamek gotycki 
pokrzy¿acki z murami obronnymi i przedzamczem.   
Ok. 14.00 - we Frombork: katedra oraz wejdziemy na wie¿ê z wahad³em 
Facoulta. Z wie¿y roztacza siê wspania³y widok na port i przystañ we Fromborku, 
Zalew Wiœlany i Mierzejê Wiœlan¹. W drodze do Elbl¹ga przeje¿d¿amy wzd³u¿ 
Zalewu Wiœlanego przez Kadyny, gdzie zobaczymy pa³ac oraz pomnik przyrody 
kilkusetletni D¹b Ba¿yñskiego. W Elbl¹gu obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzieñ 4 
Elbl¹g - Malbork 
Po œniadaniu spacer po Starym Mieœcie w Elbl¹gu, które jako jedyne w Europie 
zosta³o na tak du¿¹ skalê odbudowane na zabytkowych fundamentach starych 
kamienic hanzeatyckiego miasta. Ok. 12.00 - przyjazd do Malborka i zwiedzanie z 
przewodnikiem Muzeum Zamkowego w Malborku 
15.00 - obiad w Malborku w restauracji na zamku œrednim. 
Po obiedzie spektakl graj¹cych i tañcz¹cych fontann i przejazd do Parku 
Jurajskiego z ruchomymi dinozaurami. Zakoñczenie wycieczki ok. 18.00. 

- 3 noclegi (standard turystyczny w pokojach 3-4 osobowych oraz wieloosobowych) 
- 3 œniadania i 3 obiadokolacje, 1 obiad 
- ubezpieczenie NNW AXA 
 -opieka pilota na ca³ej trasie oraz przewodników 
 -podatek vat 
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