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W POLSKĘ JEDZIEMY - WITAMY NA WYBRZEŻU
KARNIESZEWICE- DARŁOWO-HORTULUS-KOŁOBRZEGTRZEBIATÓW-REWAL-TRZĘSACZ
Proponowany ramowy program:
Dzień 1
Godz.8.00- zbiórka i wyjazd z Tanowa, przejazd do Karnieszewic- zwiedzanie
jednego z najładniejszych leśnych arboretów.
Następnie Darłowa-zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich z Muzeum, spacer po
starówce.Następnie zapraszam na zwiedzanie dzielnicy nadmorskiej w Darłówku
wraz z atrakcją jaką będzie rejs po morzu repliką galeona.
Przejazd do Iwięcina- spotkanie z działaczami stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi
Iwięcino- pomysł na wioskę tematyczną ,zwiedzanie jednego z najpiękniejszych
kościołów pocysterskich na Pomorzu.
Przejazd do Mrzeżyna- zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja.
Wieczorem możliwość organizacji potańcówki przy muzyce mechanicznej lub
posiedzenia przy ognisku/grillu.Nocleg.
Dzień 2
Śniadanie.Przejazd do Kołobrzegu –znanego kurortu i uzdrowiska.
W programie: zwiedzanie kołobrzeskiej starówki ze słynną gotycką Bazyliką
Mariacką z XIV w., średniowiecznymi kamieniczkami z XV w., neogotyckim
ratuszem z 1832 r., XV-wieczną Basztą Prochową oraz fragmentami murów
obronnych; wizyta w rewelacyjnym Patria Colbergiensis Muzeum,
Spacer po szerokiej, piaszczystej plaży oraz pięknej, zacienionej Alei Nadmorskiej z
latarnią morską i molo.Pomnik Sanitariuszki i Pomnik Zaślubin z Morzem.

Czas wolny / kawa, obiad, spacer/.
Popołudnie proponuję spędzić na podziwianiu piękna ogrodów tematycznych
„Hortulus „ w Dobrzycy –alternatywą może być odpoczynek w Kołobrzegu.
Powrót do Ośrodka, obiadokolacja. Czas wolny.Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, ok. godz. 10.00-wykwaterowanie.
Przejazd do Trzebiatowa- miasteczka o niezwykłej historii –spacer z przewodnikiem
wraz ze zwiedzaniem b.ciekawego muzeum w Pałacu nad Młynówką.
Następnie przejazd do Rewala- spacer Aleją Róż do platformy widokowej.Chwila
czasu wolnego.
Kolejno udamy się do Trzęsacza- wizyta w niezwykłym multimedialnym Muzeum na
Klifie , podziwianie ruin kościoła na wysokim brzegu.
Przejazd w kierunku Tanowa- zakończenie wycieczki ok.godz. 17.00-18.00.
Termin : 21-22-23.09.2018
Cena : 375 zł/os. przy grupie min.40 osób,
395 zł/os.przy grupie min.30 osób
Świadczenia zawarte w cenie :
*transport komfortowym autokarem /dvd, klimatyzacja , uchylne siedzenia ,pasy
bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach/
*2 noclegi w OW -pokoje 2- os. z łazienką i tv,opłata klimatyczna, basen odkryty do
dyspozycji gości,
* wyżywienie 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
*opieka licencjonowanego pilota ,
*ubezpieczenie NNW
*podatek Vat marża
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i rejsu : ok.110 zł
organizacja wieczoru z tańcami /ok.20 zł/os/,
Szczecin ,2018-07-12

