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Realizujemy Bon Turystyczny 
 

WARMIA I MAZURY- WYJAZD INTEGRACYJNY 
21.09. – 24.09.2021r. 

 
 

DZIEŃ I 21.09. WTOREK 

 Wyjazd z miejsca zbiórki. 
 Przejazd do Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach. Arboretum kolekcjonuje rośliny 

drzewiaste w celu ukazania ich piękna i różnorodności. Zwiedzanie z przewodnikiem ogrodu, 
podzielonego na trzy strefy: Dział flory polskiej, Część kolekcyjna i Las naturalny. 

 Przejazd do Hotelu Manor***, malowniczo położonego nad jeziorem Żbik w Olsztynie. 
 Zakwaterowanie w pokojach. 
 Zajęcia integracyjne z wychowawcą. 
 Obiadokolacja. 
 Podchody, czyli zajęcia terenowe. Trochę aktywności fizycznej i umysłowej z wykorzystaniem 

pięknych zielonych terenów i otoczenia lasu.  
 

 
DZIEŃ II 22.09 ŚRODA 

 Śniadanie. 
 Przejazd do Olsztyna: 

 Alternatywne zwiedzanie Olsztyna, czyli gra miejska po Starym Mieście. Uczestnicy 
zaopatrzeni w mapy Olsztyna i podzieleni na grupy kolejno wykonują wyznaczone im zadania. 
Jest to forma zwiedzania, która bazuje na zabawie, emocjach, edukacji i zaangażowaniu 
uczestnika. 

 Zwiedzanie Zamku Kapituły Warmińskiej – Muzeum Warmii i Mazur z przewodnikiem: 
wystawy czasowe i wystawa stała poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Zgłębianie 
zamkowych tajemnic z kartą pracy. 

 Wizyta w „Muzeum Nowoczesności” położonym w Parku Centralnym, nad Łyną, w 
zabytkowym Tartaku Raphaelsohnów. Prezentowane w muzeum ekspozycje dokumentują 
rozwój cywilizacyjny stolicy Warmii i Mazur i rys społeczny miasta.  

 Powrót do hotelu, obiad. 
 Pobyt na terenie hotelu z wykorzystaniem atrakcji hotelowych: Strefy Relaksu z basenem 

rekreacyjnym oraz Strefy Rozrywki z salą bilardowa, tenisem stołowym i trzytorową kręgielnią. 
Wypoczynek na plaży z pomostem i boiskiem do siatkówki plażowej. Do dyspozycji uczestników są 
również: sala powyżej 300 m2, sala powyżej 150 m2, sala od 25 do 50 m2 oraz Orlik  
i pełnowymiarowe boisko. 

 Kolacja i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Prezentacja klas. 
 Nocleg. 

 
DZIEŃ III 23.09. CZWARTEK 

1. Śniadanie. 
2. Spływ kajakowy trasą Ruś-Olsztyn pod opieką ratowników. Odcinek 10km rzeki Łyny, prowadzący 

początkowo przez pola, a następnie przez samo centrum miasta, dzięki czemu pozwala na zwiedzanie 
miasta z zupełnie innej perspektywy. Średni czas spływu to ok. 3-4h. 

3. Obiad 
 



4. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie: 
 Planetarium – drugie, co do wielkości planetarium w Polsce, zbudowane w hołdzie 

Mikołajowi Kopernikowi. Zajęcia edukacyjne pod sztucznym niebem prezentujące  
w przystępny sposób wiedzę astronomiczną stanowiącą element szkolnych programów 
nauczania. 

 Obserwatorium – zlokalizowane jest w XIX-wiecznej wieży ciśnień wznoszącej się na 
najwyższym wzniesieniu dawnego Olsztyna. Umożliwia poznanie specyfiki badań 
astronomicznych, obejrzenia przyrządów i instrumentów używanych przez astronomów 
oraz zapoznania się z prawdziwym niebem. 

5. Kolacja 
6. Seans filmowy i nocleg. 

 
 
DZIEŃ IV 24.09. PIĄTEK 

1. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Rozdanie prowiantu na drogę powrotną. 
2. Przejazd do Gierłoży – Wilczy Szaniec. Niezwykły zabytek wojskowy z okresu II wojny światowej.  

W latach 1941-44 kwatera główna wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera oraz Naczelnego Dowództwa Sił 
Zbrojnych Niemiec.  

3. Wizyta w Św. Lipce, słynnym na całym świecie Sanktuarium Maryjnym. Zwiedzanie barokowego 
kościoła. Z powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest "Częstochową 
Północy"  

4. Wyjazd w drogę powrotną 
5. Powrót w miejsce zbiórki. 

 
Cena: 750,00 zł/os. 
 
Cena przedstawionej oferty zawiera: 

 przejazd autokarem klasy turystycznej z klimatyzacją, 
 3 noclegi w Hotelu Manor*** 
 wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiady, 1 obiadokolacja, 2 kolacje, 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek,  

1x prowiant 
 opłaty miejscowych przewodników i pilota wycieczki, 
 bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
 parkingi, opłaty za autostrady, 
 ubezpieczenie NNW 
 podatek VAT, 
 Turystyczny Fundusz Pomocniczy 

 
Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz innych 
czynników niezależnych od biura m.in.: ograniczenia sanitarne dotyczące zwiedzanych obiektów w zawiązku 
z Covid 19 
 
Realizujemy Bon Turystyczny. 

Harmonogram wpłat: I rata 250,00 ZŁ do 20.08.2021r., II rata 550,00 ZŁ do 10.09.2021r. 
ALIOR BANK O/Siedlce na konto: 
PHU Piotr Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334  
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika wycieczki oraz termin wyjazdu. 
 


