Mazury - III dni
I dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Gierłoży gdzie zwiedzimy Wilczy
Szaniec. Wilczy Szaniec – jeden z najbardziej znanych obiektów II Wojny Światowej,
zlokalizowany w samym sercu Mazur. Na jego terenie znajduje się ponad 200 budynków (m.in.
schrony, baraki, elektrownie, 2 lotniska wojskowe, dworzec kolejowy, ciepłownie itp.). Cała
infrastruktura miała zapewnić zupełną niezależność tego miejsca, tak aby głównodowodzący III
Rzeszy mogli prowadzić tam swoje działania wojenne. Na terenie Wilczego Szańca przebywali
najwięksi zbrodniarze wojenni – Adolf Hitler, Hermann Goring, Heinrich Himmler, Martin
Bormann i inni. Kętrzyn – zwiedzanie zamku krzyżackiego. W miarę możliwości czasowych !!!
odwiedzimy sanktuarium maryjne w Świętej Lipce – zabytkowy zespół architektoniczny
niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce ( w miarę
możliwości krótki koncert organowy). Przejazd do ośrodka na nocleg. Obiadokolacja, nocleg.
II dzień:

Śniadanie. Przejazd do Giżycka. Udamy się na spacer po mieście, zobaczymy obrotowy most,
fragmenty kanałów oraz przystań na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Czeka nas tam również
rejs statkiem po jeziorze Niegocin. Przejazd do Mikołajek - miasteczka ogłoszonego perłą
Mazur. Spacer po głównej ulicy i równocześnie najładniejszej ulicy nie tylko w Mikołajkach, a
może i na Mazurach. Zobaczymy centrum miasta skupione wokół placu Kościelnego i placu
Wolności oraz przystań. Powrót do ośrodka. W drodze powrotnej krótki spacer po Mrągowie.
Obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
III dzień:
Śniadanie. Olsztyn- zwiedzanie stolicy Warmii i Mazur rozpoczniemy od Starówki. Tu
zobaczymy rynek, Stary Ratusz, zabytkowe kamieniczki, fragmenty murów miejskich, oraz XVIwieczną katedrę pw. św. Jakuba. Następnie udamy się do olsztyńskiego Zamku Kapituły
Warmińskiej na dziedzińcu którego, zobaczymy pomnik Mikołaja Kopernika. Seans w
Planetarium lub zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego. Wyjazd w drogę powrotną. Obiad
na trasie. Powrót w godzinach nocnych.

Świadczenia zawarte w cenie:
-

transport komfortowym autokarem (Klimatyzacja, DVD, pasy bezpieczeństwa)
wyżywienie wg programu
zakwaterowanie wg programu pokoje 2,3,4, 5 osobowe z łazienkami,
opieka pilota i lokalnych przewodników
opłaty drogowe i parkingi
ubezpieczenie uczestników
realizacja programu wraz z biletami wstępu
podatek VAT

