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Wycieczka „Skarby Gryfitów”
Dzień 1 [15.09.2016]

-Wyjazd z Torunia o godzinie 6.00. Przejazd z przerwami 

-Przyjazd do Stargardu. Zwiedzanie miasta  okrzykniętego „gwiazdozbiorem gotyku”, na trasie m.in.: rynek, 

Kolegiata Mariacka – najcenniejszy klejnot gotyku na Pomorzu Zachodnim, zachowane bramy miejskie.

-Około 18 przyjazd na miejsce noclegowe, zakwaterowanie i obiadokolacja

Dzień 2 [16.09.2016]

Po śniadaniu wycieczka po największych atrakcjach największej polskie wyspy – Wolina

• Zwiedzanie Międzyzdrojów, jednego z ulubionych nadmorskich kurortów, m.in. Park Chopina, promenada 

nadmorska z Aleją Gwiazd i molo,

• Lubin z pozostałościami po XI-wiecznym grodzisku oraz ze Wzgórzem "Zielonka", z którego rozpościera 

się widok na archipelag 44 wysp,

•  Pokopalniane Jezioro Turkusowe w Wapnicy

•  Gosań - najwyższy klif na polskim Pomorzu,

-Powrót na obiadokolację

Dzień 3 [17.09.2016]

-Po śniadaniu wycieczka do Świnoujścia – najbardziej na zachód wysuniętej polskiej miejscowości 

nadmorskiej, położonej na 44 wyspach (!). Zwiedzanie m.in.:

• Najwyższej nad polskim Bałtykiem latarni morskiej

• XIX w. fortyfikacje,

• Promenadę nadmorską, Park Zdrojowy, port

-Powrót na obiadokolację

Dzień 4 [18.09.2016]

Po śniadaniu wycieczka na Uznam, drugą co do wielkości wyspę Niemiec, której część należy do Polski:

• Park Narodowy Wyspy Uznam – podziwianie przepięknych krajobrazów wyspy z najwyższego klifowego 

wzniesienia – Streckelsberg oraz z największego zwężenia lądu, o szerokości 100m

• Trassenheide – farma motyli, na powierzchni 5000 metrów kwadratowych zgromadzono prawie 2000 

motyli, które żyją tu na wolności pośród tropikalnej roślinności. 

• Zwiedzanie dawnego wojskowego ośrodka badawczego w  Peenemünde – miejsca, w którym udało 

się po raz pierwszy na świecie wystrzelić rakietę w kosmos, gdzie testowano niemieckie pociski V1 i V2.

• Wolgast – miasto nazywane „bramą na wyspę Uznam”

Dzień 5 [19.09.2016]

Po śniadaniu wycieczka wycieczka na Rugię – największą wyspę Niemiec:

• Wędrówka na Kap Arkona, najbardziej na północ wysunięty punkt Meklemburgii, z charakterystycznymi

dwoma latarniami. Całość trasy ok 4km

• Wizyta Parku Narodowym Jasmund, który ochrania najpiękniejszy odcinek niemieckiego wybrzeża z

wysokimi kredowymi klifami. Wejście na najsłynniejsze punkty widokowe na kredowe ściany klifów.
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• Wypoczynek w Binz – najstarszym ale i najpiękniejszym kurorcie wyspy, spacer nadmorską promenadą

• Zameczek Myśliwski Granitz, z wieżą, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na całą wyspę.

*Możliwość wycieczki   historyczną kolejką wąskotorową, prowadzoną przez oryginalny parowóz. Trasa

kolejki prowadzi wzdłuż wybrzeża i łączy najważniejsze kurorty wyspy. Bilet: 4€

Dzień 6 [20.09.2016]

-Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w kierunku Torunia

-Przyjazd do Szczecina, miasta narodzin dwóch caryc, dziś – finałów The Tall Ships Races i stolicy 

województwa zachodniopomorskiego. Zwiedzanie miasta m.in.:

• Zamek Książąt Pomorskich – siedziba rodu Gryfitów, władającego przez wieki Pomorzem Zachodnim.

• Baszta siedmiu płaszczy – pozostałość szczecińskich murów miejskich, kryje w sobie legendę 

wyjaśniającą dziwną nazwę...

• Archikatedra św. Jakuba – druga co do wysokości budowla sakralna w kraju.

• Miejsca, za sprawą których, Szczecin nazywany jest „miastem caryc”.

-Zwiedzanie podziemnego Szczecina

-Powrót do Torunia w godzinach wieczornych (około 22)

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie w nowym pensjonacie, położonym w Międzywodziu, w niewielkiej odległości od morza. Do 
dyspozycji nowocześnie urządzone pokoje dwuosobowe z łazienkami.

Świadczenia:
• 5 x nocleg w wybranym pensjonacie

• 5 x śniadanie, 5 x obiadokolacja, 1 x obiad w drodze powrotnej

• Bilety wstępów: Katedra w Szczecinie, Podziemny Szczecin, Latarnia Świnoujście, Fort Gerhard, 

Motylarnia Trassenheide, Pennemünde, Kolegiata Stargard

• Opiekę pilota i przewodnika

• Ubezpieczenie PZU Wojażer

45 osób 40 osób 35 osób 30 osób 20 osób

Świnoujście 850 zł 920 zł 950 zł 990 zł 1150 zł

mailto:grupa.depl@gmail.com

