
Program wycieczki na Warmię i Mazury 

w dniach 26-09.05.2022 r. 

  I dzień  
Godz. 5.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

Od godz. 13.00 -3 godzinny rejs przez pochylnie Kanału Ostródzko –  

Elbląskiego, Gietrzwałd- warmińskie sanktuarium ze źródłem uważanym 

za uzdrawiające 

obiadokolacja i nocleg  (pokoje 2,3  osobowe z łazienkami) 

II dzień 

Po śniadaniu- Giżycko - miasto  położone  w centrum Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich, zwiedzanie Twierdzy Boyen (kompleks 90 budynków i 

schronów)  oraz unikatowego mostu zwodzonego, 

 Mikołajki  - kultowa miejscowość wodniaków, spacer deptakiem wzdłuż 

Jeziora Mikołajskiego, nadwodna promenada z niskimi domkami          

Przejazd brzegiem Jeziora Śniardwy- największe jezioro w Polsce 

Mrągowo – spacer po mieście, rejs statkiem  po jeziorze 

Obiadokolacja i nocleg j.w. 

III dzień                                                                                                                                 

po śniadaniu- Reszel – gotycki zamek,  Św. Lipka – barokowa bazylika,                                                                                                                                                               

Gierłoż –  była kwatera Hitlera Wilczy Szaniec, 

Obiadokolacja i nocleg j.w. 

IV dzień  

Po śniadaniu  -  Olsztyn –  spacer po Starówce  z Zamkiem Kapituły 

Warmińskiej, Katedra,   

Godz. 14.00 obiad                                                                                                                                                                                                                    

Godz. 15.00 wyjazd w drogę powrotną 

Godz. 22.00 rozwiązanie wycieczki 

 

Cena  1.100,-zł/osoba /1.090,-zł członkowie PTTK 

 

Zawiera: transport autokarem, 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania,  

obiad,  bilety wstępu, przewodników lokalnych, opiekę pilota , 

ubezpieczenie NNW, TFG, TFP. 

 

Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK ul. Kupiecka 17 

Zielona Góra tel. 68 3270323  lub 791 417 317   www.omzgora.pttk.pl 
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