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SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE  
20 - 23. 06. 2016 

 600 zł + około 120 zł 
 

Dzień 1  
Wyjazd godz. 05.00.  Przejazd do Szczecina. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.  Wały Chrobrego - miejsce, z którym 
wiele osób kojarzy sobie Szczecin. Zamek Książąt Pomorskich, Rynek 
Sienny, Ratusz Staromiejski, kościół św. Piotra i Pawła, w którym 
znajduje się największa ozdoba kościoła - plafon z 1703 r., natomiast na 
ścianach zewnętrznych umieszczono maszkarony, które przedstawiają 
twarze autentycznych mieszkańców średniowiecznego Szczecina.  
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.  
Dzień 2  
Śniadanie. Przejazd na Wyspę Wolin i 

do Świnoujścia. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: dawny Ratusz, dziś 
siedziba Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Znajdują się tu zbiory 
prezentujące historię rybołówstwa, dzieje miasta i regionu, stare przyrządy 
nawigacyjne. Jezioro Turkusowe, zwane także jeziorem Szmaragdowym, 
zaliczane jest do najpiękniejszych jezior Wolińskiego Parku Narodowego. 
Położone jest na wyspie Wolin. Rejs statkiem po delcie Świny. 
Obiadokolacja. Zakwaterowanie. Nocleg.                                                                                                                                                                        

 
Dzień 3 
Śniadanie.  Spacer po molo i Aleji Gwiazd w Międzyzdrojach. Wizyta 
w Rezerwacie Żubrów i zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
Wolińskiego Parku Narodowego.  
Chwila relaksu nad morzem. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
 

Dzień 4 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku domu. Po drodze zwiedzanie konkatedry 
św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, który znajduje się na 
szlaku zabytków sztuki romańskiej. Przyjazd do domu i zakończenie 
wycieczki w godzinach wieczornych.  
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ZAPRASZAMY! 
 
W cenę wliczono: 
Przejazd luksusowym autokarem (WC, klimatyzacja, cafe - bar, DVD), 3 noclegi w hotelach / pensjonatach **/ 
*** (pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeństwa pokoje 2 os.). Wyżywienie zgodnie z programem. Opiekę pilota na 
całej trasie. Ubezpieczenie NNW, miejscowi przewodnicy według programu. 
Dodatkowe koszty około 120 zł: bilety wstępu, miejscowi przewodnicy, system nagłaśniający, rejs statkiem po 
Delcie Świny  i inne wydatki programowe. 
 
Każda osoba podróżująca pojedynczo ma możliwość zakwaterowania z inną osobą tej samej płci w pokoju dla 
dwóch lub trzech osób (nie trzeba płacić wtedy za pokój jednoosobowy).       W przypadku, gdy nie będzie 
drugiej osoby chętnej na dokwaterowanie, uczestnik musi zobowiązać się do dopłaty za pokój jednoosobowy. 
 

Wyjazd ma charakter grupowy.  Minimalna ilość uczestników to 45 osób. 
 
Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot.  
Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów i po muzeach. 
 

Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych 
oraz innych czynników niezależnych od Biura.      

    Wszelkich informacji udziela Kol. Ewa Gołumska. 
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