
Biuro Podró¿y "Butryn Travel"
82-200 Malbork, ul. Koœciuszki 5e
tel. 55 2720808-9; biuro@butryntravel.com

Podgl¹damy ptaki w Rezerwacie Mewia £acha

Podwodny œwiat w Aquarium oraz ¿aglowce

Wycieczka do sosnowego lasu - konie i ognisko

Wycieczka autostrad¹ na lotnisko i do ZOO

S³oneczny biwak z ogniskiem i konkursami

www.Autowakacje.pl

S³oneczny biwak z ogniskiem,
konkursami oraz zabaw¹

8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem
9.oo - przyjazd autokaru do Mikoszewa na parking przy przeprawie promowej. Spacer wzd³u¿
Wis³y do automatycznej stacji meteorologicznej na terenie Rezerwatu Ptactwa Wodnego "Mewia
£acha". Powrót do autokaru i przejazd do oœrodka.
11.oo - zakwaterowanie w pawilonie lub wygodnych domkach w pokojach z ³azienkami.
Realizacja programu pobytu, na który sk³adaj¹ siê:
- spacer przez las na pla¿ê w poszukiwaniu fok, morskich ptaków  i bursztynów
- gry i zabawy na terenie oœrodka
- zabawa przy muzyce z konkursami i nagrodami
- korzystanie z urz¹dzeñ i pomieszczeñ oœrodka
14.oo - obiad,  zajêcia sportowe i zabawy rekreacyjne
19.oo - kolacja oraz ognisko, nocleg

09.oo - œniadanie
Pla¿owanie, zajêcia w œwietlicy oœrodka lub zabawy na powietrzu.
13.oo - obiad
14.oo - po obiedzie wyjazd z oœrodka i przejazd na przeprawê promow¹ na Wiœle (tylko ogl¹danie)
potem na œluzê Gdañska G³owa (Wis³a/Szkarpawa) i o godz. 15.oo - zobaczymy jak podnoszony
jest most zwodzony w Drewnicy (o ile s¹ ³odzie).
Ok. 16.oo - planowany przyjazd do domu.

Dzieñ 1

Dzieñ 2

Cena: 130,-   
           

przy grupie 45 osób

Cena zawiera:  
- przejazd autokarem turystycznym
- 1 nocleg, 2 obiady, 1 kolacja, 1 œniadanie, ognisko
- ubezpieczenie NNW, pilot wycieczki lub przewodnik terenowy
- jeden opiekun gratis na 15-tu p³ac¹cych, dodatkowo p³atne ogrzewanie + 5 z³, 

Do dyspozycji w oœrodku: 
· sto³ówka 
· siedem  sal  edukacyjnych  z  dostêpem  do  internetu 
· sprzêt nag³aœniaj¹cy, TV , DVD 
· piaszczyste boisko do gry w pi³kê siatkow¹, kometkê                     
· stanowisko do gry w pi³kê koszykow¹ 
· basenik ze zje¿d¿alni¹ 
· sto³y do gry w bilarda, tenisa sto³owego 
· gry zrêcznoœciowe i œwietlicowe 
· sklepik 
· sala  dyskotekowa  z  nag³oœnieniem. 

Mikoszewo - atrakcyjna miejscowoœæ po³o¿ona na Mierzei Wiœlanej. Kilka kilometrów 
szerokich piaszczystych pla¿, bezpieczne k¹pieliska, bory sosnowe, powietrze przepe³nione 
jodem - to tylko nieliczne atuty cudownego mikroklimatu Mikoszewa. Uroki i tajemnica 
regionu polegaj¹ na niezwyk³ej harmonii stworzonej przez naturê. 

Zamówienia na wycieczki prosimy sk³adamy do biura: mailem, faksem lub telefonicznie



Podgl¹damy ptaki w
Rezerwacie "Mewia £acha"

Podwodny œwiat Akwarium
w Gdyni oraz ¿aglowce

Œcie¿ka przyrodniczo - leœna
i wizyta w Stajni "Iskra"

Wycieczka autostrad¹ 
na lotnisko i do ZOO

Œcie¿ka rozpoczyna siê i koñczy w miejscowoœci Sadlinki, rozci¹gaj¹c siê na d³ugoœci 2,2 km. 
Wytyczona trasa daje mo¿liwoœæ podziwiania widoków z tarasu widokowego na Dolinê Wis³y.  
Na œcie¿ce znajduj¹ siê 22 przystanki z tablicami informacyjnymi, opisuj¹cymi ¿ycie i prace w 
lesie. Mo¿na na nich zapoznaæ siê z gatunkami drzew, zobaczyæ remizê leœn¹, profil glebowy, 
paœnik, próbki drewna...  Œcie¿ka stwarza tak¿e mo¿liwoœæ uczestniczenia w plenerowej lekcji pod 
sklepieniem drzew, w miejscu zwanym „Leœn¹ szko³¹”. Drogowskazem na œcie¿ce, jest symbol 
zaj¹ca wyrysowany na korze drzew.  

Cena: 59,-   przy grupie min. 40 osób

8.oo - zbiórka i wyjazd autokarem
9.3o - 11.oo -  zajêcia na œcie¿ce przyrodniczo-leœnej w Sadlinkach prowadzone przez przewodnika
13.oo - przyjazd do Sztumskiego Pola i zwiedzanie Stajni "Iskra" - oraz ognisko, przeja¿d¿ki 
bryczkami, jazda na koniach, gor¹ca kie³baska z grilla i herbatka
15.3o - wyjazd w drogê powrotn¹ i ok. 16.oo - przyjazd na miejsce wyjazdu

Akwarium Gdyñskie to niezwyk³e miejsce w centrum miasta. Mo¿na tu zobaczyæ niezwyk³e 
gatunki ryb, p³azów i gadów z ró¿nych rejonów œwiata, np. z Afryki, Ameryki,  Europy Pó³nocnej. 
Ponadto dla ciekawych biologii morza, a przede wszystkim dla m³odych odkrywców, Akwarium ma 
rozbudowan¹ i prê¿nie dzia³aj¹c¹ Sekcjê Edukacji. Na zajêciach mo¿na zdobyæ wiedzê poprzez 
doœwiadczenia i niekonwencjonalne lekcje prowadzone przez specjalistów z dziedziny 
oceanografii, biologii i ochrony œrodowiska. 

8.oo - zbiórka i przejazd autokarem do Gdyni
9.3o - 12.oo -  zwiedzanie Akwarium w Muzeum Morskim w Gdyni oraz zajêcia edukacyjne w sali
przedszkolnej - max. 30 osób lub prezentacja multimedialna w Sali Kinowej - max. 50 osób
13.oo - przejœcie na nabrze¿e, przy którym zacumowane stoj¹ okrêty: ¿aglowiec "Dar Pomorza" 
oraz niszczyciel wojenny ORP "B³yskawica"
14.3o - wyjazd w drogê powrotn¹, ok. 16.oo - planowany przyjazd na miejsce wyjazdu

Cena: 69,-  przy grupie min. 30 osobowej przedszkolnej

8.3o - zbiórka i przejazd autokarem autostrad¹ A1 na lotnisko im. Lecha Wa³êsy w 
Gdañsku-Rêbiechowie
1o.oo - 11.oo -  zwiedzanie lotniska oraz zapoznanie siê z funkcjonowaniem 
miêdzynarodowego portu lotniczego
12.3o - przejazd do Ogrodu Zoologicznego w Gdañsku-Oliwie, zwiedzanie ogrodu,
poznanie egzotycznych zwierz¹t, ptaków, gadów i p³azów
14.3o - wyjazd w drogê powrotn¹ przez Nowy Dwór Gdañski
16.oo - planowany przyjazd na miejsce zbiórki

Gdañski Ogród Zoologiczny jest miejscem szczególnym, bowiem na obszarze oko³o 120 
hektarów mieszkaj¹ zwierzêta pochodz¹ce ze wszystkich kontynentów. S¹ wœród nich takie, 
których populacje na wolnoœci ju¿ w³aœciwie nie istniej¹. Rozwój techniczny, wzrost 
zanieczyszczenia œrodowiska spowodowa³y, ¿e niektóre gatunki zwierz¹t mog¹ ¿yæ bezpiecznie 
jedynie w ogrodach zoologicznych. Tylko tutaj spotkaæ mo¿na antylopy bongo, oryksy arabskie, 
hipopotamy kar³owate czy te¿ wspania³e, padlino¿erne kondory wielkie. 

9.oo - zbiórka i wyjazd autokarem turystycznym
1o.3o - przyjazd autokarem do Œwibna, w programie:
- zwiedzanie œluzy na Martwej Wiœle oraz portu rzecznego w Przegalinie
- ogl¹damy przeprawê promow¹ na Wiœle (Œwibno-Mikoszewo)
11.3o - spacer szlakiem wzd³u¿ brzegu Wis³y do Rezerwatu Ptactwa Wodnego 
"Mewia £acha". Wypatrujemy przez lornetki ró¿nych gatunków ptaków oraz coraz 
czêœciej odwiedzaj¹ce ujœcie Wis³y foki. Na jednym z punktów obserwacyjnych 
ogl¹damy ¿erowiska bobrów, a na drugim, podgl¹damy ptaki morskie
14.3o - wyjazd autokarem i planowany powrót do domu na ok. 16.oo

Teren ujœcia Wis³y nale¿y do jednego z najciekawszych terenów w kraju pod wzglêdem 
ornitologicznym. Wystêpuje tu zarówno ogromne bogactwo gatunków (275 gatunków w 
ró¿nych porach roku) jak i okresowo bardzo du¿e koncentracje ptaków, szczególnie mew, 
rybitw, kaczek i siewkowców. Letnie stada mewy ma³ej (maksymalnie do 40.000 ptaków) 
nale¿¹ do najwiêkszych stad tego gatunku w Europie. Zimowe koncentracje mew i kaczek licz¹ 
nawet ponad 100.000 ptaków! Na terenie rezerwatu znajduje siê kilkuhektarowe zarastaj¹ce 
jeziorko, gdzie znalaz³a schronienie rodzina bobrów. 

Cena: 35,-   
          

przy grupie min. 40 osobowej

Cena zawiera:  
przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego, 
ubezpieczenie NNW, jeden opiekun gratis na 10-ciu p³ac¹cych

Cena zawiera:  przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego, 
ubezpieczenie NNW, zwiedzanie Stajni "Iskra" z jazd¹ bryczk¹i i na koniu, ognisko z
kie³bask¹ i herbat¹,  jeden opiekun gratis na 10-ciu p³ac¹cych

Cena zawiera:  
przejazd autokarem turystycznym, opiekê przewodnika terenowego, 
ubezpieczenie NNW, wstêp do ZOO,  jeden opiekun gratis na 10-ciu p³ac¹cych

Cena zawiera:  przejazd autokarem turystycznym, opiekê pilota, ubezpieczenie NNW, 
wstêpy do akwarium, lekcjê dla przedszkolaków albo lekcjê edukacyjn¹ w Akwarium, 
zwiedzanie jednego z okrêtów, jeden opiekun gratis na 10-ciu p³ac¹cych

Cena: 39,-   
          

przy grupie min. 40 osobowej

Sala Przedszkolna jest pomieszczeniem stworzonym z myœl¹ o edukacji ekologicznej dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w grupach 25 - 30 osobowych. Sala Przedszkolna 
jest wyposa¿ona w narzêdzia niezbêdne do prowadzenia zajêæ metodami nauki interaktywnej, co 
umo¿liwia zainteresowanie maluchów problemami ekologii. W sali pe³nej pluszowych, morskich 
zwierzaków, realizowane s¹ zajêcia anga¿uj¹ce zmys³y i wykorzystuj¹ce techniki manualne. 

  Cena: 69,-  przy grupie min. 40 osobowej szkolnej
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