
 Program wycieczki szlakiem zamków krzyżackich                          

                    w dniach 13-15.08.2022 r.                                   

                      
I dzień 
Godz. 6.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

Od godz. 16.00 –Frombork – warowna ufortyfikowana katedra kapituły 

warmińskiej ,Wieża Wodna ,zespół poszpitalny Św. Ducha  

Elbląg –dawna stolica państwa krzyżackiego – Katedra św. Mikołaja, brama 

Targowa, zrekonstruowane stare miasto  

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

II dzień                                                                                                                
po śniadaniu –Rejs Kanałem Elbląskim „statkiem po trawie” unikalny 

system pochylni szynowych uważany za jeden z najznakomitszych 

rozwiązań hydrotechnicznych na świecie,  Malbork – Zamek Krzyżacki – 

jeden z największych zachowanych zespołów architektury gotyckiej na 

świecie     

Obiadokolacja i nocleg j.w. 

III dzień                                                                                                              
po śniadaniu  - Kwidzyn – dawne miasto krzyżackie, zwiedzanie Zamku 

Kapituły Pomezańskiej (wieża sanitarno-obronna, katedra, mury obronne) 

 Gniew – zamek  zbudowany przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku  

zobaczymy m.in.  salę historii , izbę tortur , kaplicę zamkową  krużganki 

obronne i  wystawę grunwaldzką  

Godz. 14.00 obiad 

Godz. 15.00 – 24.00 wyjazd w drogę powrotną i rozwiązanie wycieczki 

 

Cena 900,- zł/ 890,-zł (członkowie PTTK) 

 

Obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje ,1 

obiad, ubezpieczenie  NNW, usługi  przewodników lokalnych , bilety 

wstępu, opiekę pilota, TFG i TFP. 

 

Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK ul. Kupiecka 17 

Zielona Góra tel. 68 3270323    www.omzgora.pttk.pl 
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