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Weekend nad Bałtykiem
Kołobrzeg- Ustka- Ogrody Hortulus

Ramowy program :
Dzień I – godz. 08.00 zbiórka Uczestników w Tanowie i wyjazd do Kołobrzegu .
Ok godz. 11.00 przyjazd i rozpoczęcie zwiedzania kurortu składającego się z kilku części:
kuracyjnej, portowej, rybackiej oraz ze śródmieścia. Podczas zwiedzania zobaczą
Państwo m.in. Bazylikę Wniebowzięcia NMP z XIV w. z płytami nagrobnymi rodzin
Damnitz i Schiffen, dawne umocnienia twierdzy kołobrzeskiej z XVII w. z Basztą
Prochową, uliczkę Dubois oraz wiele odbudowanych kamienic mieszczańskich
zapraszających dzisiejszych przybyszy do swoich sklepów z upominkami i galeriami.
Po południu przejazd do ośrodka wczasowego. Zakwaterowanie, obiadokolacja, czas
wolny. Nocleg
Dzień II –.Śniadanie w ośrodku. Przejazd do Ustki. Zwiedzanie miasta- spacer podczas
którego zobaczymy m.in.: molo, pomnik Ustecką Syrenkę, promenadę istniejącą od 1875
roku, domki rybackie i kamieniczki z XIX i XX wieku, kościół neogotycki, latarnię morską.
Rejs statkiem wycieczkowym po morzu. Następnie zwiedzanie Bunkrów Blüchera - to
kompleks fortyfikacji powstałych w latach 30-tych XX w. Bunkry znajdują się niedaleko
wejścia do portu. Wewnątrz można obejrzeć ciekawą ekspozycję broni, mundurów,
wyposażenia oraz efekty multimedialne i filmy 3D.
Czas wolny. Możliwośc zakupu słynnych cukierków Krówek Usteckich w manufakturze
wytwarzającej te słodycze. Będzie też możliwość wypicia kawy w Restauracji „Syrenka” ,
w której udane rewolucje kuchenne przeprowadziła Magda Gessler. Powrót do ośrodka ,
obiadokolacja . Nocleg

Dzień III – śniadanie, wykwaterowaniez ośrodka , wyjazd w kierunku Dobrzycy, gdzie
zwiedzicie Państwo Ogrody Tematyczne Hortulus . Obecnie do zwiedzania dostępnych
jest 28 różnych ogrodów tematycznych. Łącznie zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy
gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne.
Powierzchnia ogrodów to ponad 4 ha.. Ogrody są podzielone tematycznie. Są wśród nich
klasyczne, jak: japoński, francuski, śródziemnomorski, oraz te związane ze środowiskiem:
ogród kamienny, skalny i wodny. Kolejnym punktem programu są Ogrody Hortulus
Spectabilis, które zostały udostępnione do zwiedzania od czerwca 2014 roku.
Centralnym jego punktem jest największy w świecie labirynt grabowy, który powstał z
18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o
wysokości 2 metrów, a łączna długości jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km. Spacery po
labiryncie, jedną z trzech tras zwiedzania gwarantują doskonałą zabawę. W jego sercu
znajduje się 20 metrowa wieża widokowa, której oryginalna konstrukcja została
zrealizowana na wzór podwójnej nicią DNA. Z tarasu wieży rozpościera się wspaniały
widok na okoliczne wioski, pola i lasy, a w dobrą pogodę na Morze Bałtyckie.
Po zakończeniu zwiedzania – obiad ( II danie gorące). Przejazd w drogę powrotną
.Zakończenie wycieczki w Tanowie w godzinach wieczornych.
Cena : 395 zł/os przy grupie min. 40 Uczestników
Cena : 365 zł/os przy grupie min. 45 Uczestników
Termin: 16-18.09.2016r.
Świadczenia zawarte w cenie :
 przejazd komfortowym autokarem
 2 noclegi w ośrodku wczasowym – pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym
 wyżywienie: 2x śniadania, 2x obiadokolacje, obiad w ostatnim dniu ( II danie
gorące)
 ubezpieczenie NNW,
 opieka licencjonowanego pilota i przewodnik w Dobrzycy
Dodatkowo płatne bilety wstępu: rejs statkiem 15 zł , bunkry 9 zł Ogrody Dobrzyca
25 zł

