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                 Pomorze Zachodnie – 5 dni 
 

 

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 

 

- Przejazd do Grudziądza. Seans w Planetarium wg aktualnego repertuaru. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Wolińskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczego, które obrazuje 

różnorodność przyrody Wolińskiego PN. Można tu z bliska obejrzeć charakterystyczne dla tego obszaru ekosystemy wraz 

ze specyficznymi dla nich przedstawicielami fauny. Następnie przejście do Zagrody Pokazowej Żubrów – stworzonej  w 

ramach programu hodowli zachowawczej żubra. 

- Przejazd Wolina. Gra terenowa w Skansenie Słowian i Wikingów - w trakcie, której uczestnicy wprowadzani są w 

tematykę wczesnośredniowiecznych wierzeń słowiańskich oraz skandynawskich.   

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

3 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Kołobrzegu. Warsztaty „Piracka przygoda” podczas, których zdobędziemy wiedzę dotyczącą codziennej 

pracy marynarzy oraz nauczymy się zasad niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa przebywania na jednostkach 

pływających. 

- Przejazd do Maszoperii – Muzeum 6D. Zwiedzanie indywidualne krainy magii i legend o zaczarowanych sieciach, 

rybakach, złych wiedźmach. Malowidła widniejące na ścianach oglądać można w technice 3D zakładając do tego specjalne 

okulary. Można tu usłyszeć szum morza, śpiew mew, poczuć wiatr we włosach…  

- Spacer po kołobrzeskim molo oraz wejście na latarnię morską. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  
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4 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Trzęsacza. Spotkanie z przewodnikiem. Podziwianie panoramy nadmorskiej z tarasu widokowego, 

zwiedzanie ruin położonego na klifie Kościółka w Trzęsaczu. Następnie wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie. 

- Przejazd do Dziwnowa. Zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najbardziej znanych uzdrowisk Europy słynącego z Alei 

Gwiazd Sportu oraz mostu zwodzonego. 

- Przejazd do Międzyzdrojów. Spacer z przewodnikiem po molo oraz Promenadzie Gwiazd.  

- Przejazd nad Jezioro Turkusowe, które zaliczane jest do najpiękniejszych jezior Wolińskiego PN. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

5 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Kołobrzegu. Rejs statkiem po Morzu Bałtyckim. 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 4x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (4x śniadanie, 4x obiadokolacja),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW,  

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (I daniowy) za dodatkową opłatą ok. 23 zł/os. lub zamiany zwiedzania 

Kołobrzegu na rejs oraz zwiedzanie duńskiej wyspy Borholm. 


