
                                                              
Program wycieczki do Świnoujścia            

z rejsem po 44 wyspach                            

dnia 13.08.2022 r.  
 

   Godz. 6.00 – wyjazd z parkingu ul. Przy  Gazowni                                    
    Świnoujście – około 2-godzinny rejs katamaranem  z  

    napędem hybrydowym z wykorzystaniem energii  

    słonecznej, zapewnia komfortową żeglugę po  Delcie  

    Świny. Trasa wiedzie przez  atrakcyjne miejsca  Zalewu  

    Szczecińskiego, pomiędzy wyspami poprzecinanymi  

    cieśninami i kanałami. Uczestnicy rejsu mają możliwość  

    nieograniczonego dostępu do przyrody i podglądania  

    naturalnych siedlisk ptaków. Fort Anioła z wystawą 

    morskich przyrządów nawigacyjnych, salą Wikingów, 

    w której eksponaty można nie tylko dotykać,  ale także  

    przymierzać i robić w nich pamiątkowe zdjęcia. 

    Z tarasu widokowego można podziwiać ujście Świny. 

   Spacer promenadą nadmorską do tężni. 

   Około godz. 23.00 rozwiązanie wycieczki 

 

              Cena 250,-zł  / 245,-zł dla członków PTTK  

    Obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, bilety  

    wstępu, ubezpieczenie NNW, , TFG i TFP. 
 

   Informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

   tel. 68 327 03 23  lub 791417317       

   www.omzgora.pttk.pl 
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