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SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE - UZNAM - 4 DNI
SZCZECIN, UZNAM, ŚWINOUJŚCIE, MIĘDZYZDROJE, KAMIEŃ POMORSKI, WOLIN
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Szczecina.
Mówią, że Szczecin to miasto niezwykłe, z magicznym układem ulic, niespotykaną zielenią i pachnącymi
czekoladą nadodrzańskimi bulwarami. W sąsiedztwie Odry na Wzgórzu Zamkowym usytuowany jest zamek
Książąt Pomorskich – historyczna siedziba Gryfitów. Już w średniowieczu wybudowano ratusz staromiejski
oraz łączący brzegi Odry most Długi. Jedną z wyróżniających się budowli miasta jest bazylika św. Jakuba.
Najciekawsze architektonicznie obiekty w Szczecinie można znaleźć na Wałach Chrobrego. Zbudowano tu
gmachy w stylu historyzmu, secesji i modernizmu. Zabudowę Wałów uzupełniają tarasy widokowe ze
schodami, a także fontanna i rzeźby nawiązujące do kultury starożytnego Egiptu czy Rzymu, wykonane przez
mistrzów niemieckich. Przejazd do obiektu hotelarskiego, kolacja, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: po śniadaniu udamy się miejscowości położonych na wyspie Wolin. Kamień Pomorski jest jednym z
najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim, a jego nazwa pochodzi od potężnego głazu narzutowego,
leżącego w wodach Zalewu Kamieńskiego. Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest katedra z cennymi
organami, w której nieprzerwanie od 1964 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej. W otaczającym świątynię Osiedlu Katedralnym zobaczymy pałac biskupi oraz XVIII-wieczny
dworek Ewalda von Kleist. W centralnej części średniowiecznego rynku znajduje się gotycki ratusz miejski, a
w jego pobliżu zachowała się jedyna brama zwana Wolińską wraz z fragmentami murów miejskich. Następnie
udamy się do Wolina - legendarnego Jomsborga, stolicy Wikingów. Do dziś zachowały się pozostałości
średniowiecznych murów miejskich. W miejscu dawnego kościoła św. Jerzego usytuowano pamiątkowy
kamień, a kolegiata św. Mikołaja jest jednym z cenniejszych zabytków miasta. Kolejna miejscowością, którą
odwiedzimy będą Międzyzdroje. Ta letnia stolica Pomorza Zachodniego jest kurortem od ponad 150 lat.
Przechadzając się ulicami miasta podziwiamy wspaniałe pensjonaty i hotele z początku XX wieku.
Niezaprzeczalną atrakcją jest tutejsze molo i park zdrojowy, a w okresie letnim liczne wydarzenia kulturalne.
Od 1996 roku podczas Festiwalu Filmowego znane osobistości polskiej sceny kulturalnej odciskają swoje
dłonie w pamiątkowych płytach umieszczonych w Alei Gwiazd. Przejazd do obiektu hotelarskiego,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: po śniadaniu: I grupa będzie miała czas do indywidualnej dyspozycji, II grupa uda się na fakultatywną
wycieczkę obejmującą zwiedzanie kilku miejscowości na wyspie Uznam (płatna dodatkowo). Tuż przy granicy
z Polską położone są uzdrowiska zwane cesarskimi, bowiem władcy Prus i Austro-Węgier chętnie odpoczywali
w Heringsdorf, Ahlbeck czy Bansin – miejscowościach, w których do dziś zachowały się piękne wille i
pensjonaty pamiętające czasy cesarstwa. Perełką architektoniczną jest najstarsze niemieckie molo w
Ahlbeck. Nadmorska promenada, nazywana „drogą cesarską” łączy trzy kurorty cesarskie ze Świnoujściem,
będąc jednym z najpiękniejszych i najdłuższych bulwarów nadmorskich całej Europy. Również w Świnoujściu
zachowała się do dziś stara część uzdrowiskowa z domami zdrojowymi. W pobliżu portu natkniemy się na
stary ratusz i najwyższą w Polsce latarnię morską. Przejazd do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: po śniadaniu i wykwaterowaniu proponujemy krótki spacer po plaży. Wyjazd w drogę powrotną,
przyjazd w godzinach wieczornych.
Cena zawiera: przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), 3 noclegi obiekt
hotelarski na trasie wycieczki – pokoje 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 3 obiadokolacje, 3 śniadania, opieka
pilota, ubezpieczenie NNW (na terenie Niemiec również KL), podatek VAT-marża.

Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne, wypożyczenie systemu Tour Guide).
Opłat i wycieczek fakultatywnych. Wycieczka na Uznam - koszt 120 zł/os (płatna w biurze, realizowana przy
minimum 20 osobach).
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 35 - 45 zł/os w Polsce, ok. 10 Euro/os w Niemczech - koszt
finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek.
Uwagi:
W trakcie wyjazdu należy posiadać paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób niepełnoletnich).
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2018 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
W cenie podstawowej biuro zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofertą, natomiast w cenie imprezy nie
gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, dieta bezlaktozowa, dieta
wegańska).
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego - bez opłat. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 450 zł/os.
Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Terminy i ceny:
21.05 - 24.05.2020

899 zł

27.08 - 30.08.2020

999 zł

