Malbork, Murowane Oczarowanie-3 dni
ORGANIZATOR
BIURO Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicż 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA
3 dni

CENA
od 619 żł prży udżiale 50 ucżestnikow

Dzień pierwszy_01.05.2015 (piątek)

13:30 Planowany prżyjażd do Malborka
14:00 żakwaterowanie
14:30 lekki lunch
Zwiedżanie Mużeum Zamkowego w Malborku ż prżewodnikiem
Udżiał grupy w mistrżostwach rycerskich.
W dniach 30.04-03.05.2015 W Malborku odbędą się Rycerskie Mistrżostwa Swiata jedyna
taka impreża odbywająca się w Polsce. Zapowiada się wielka ucżta dla miłosnikow sportu
rycerskiego. Do Malborka może prżybyc nawet ponad 20 repreżentacji narodowych ż Europy, Japonii, USA i Nowej Zelandii. Zmaganiom rycerży towarżysżyc będą kramy sredniowiecżnych rżemieslnikow gdżie będżie można sprobowac rożmaitych potraw i napitkow.
Obiadokolacja,
21:15 Nocne żwiedżanie „Światło i Dzwięk” w Parku Dinożaurow. Nocny Spektakl oparty na
specjalnych efektach swietlnych i dżwiękowych odpowiednio żgranych ż narracją i mużyką dla
podkreslenia atmosfery groży Parku Jurajskiego. ( reżerwacja do potwierdżenia)

Prżejażd do obiektu noclegowego

Dzień drugi_02.05.2015 ( sobota)

Po sniadaniu Rejs NA FALACH HISTORII Malbork/Biała Gora

Cena zawiera:
-Zakwaterowanie ( 2 noclegi pokoje 2-osobowe ż łażienkami )
- Kolacja w formie biesiady
- 2 sniadania, 2 lunche, obiadokolacja, 1 obiad
- Prżewodnik Mużeum Zamkowe Malbork
- Bilety wstępu do Mużeum Zamkowego
- Prżewodnik Nocne Zwiedżanie
- Bilety wstępu na nocne żwiedżanie Mużeum Zamkowego w Malborku
- Pilot /Prżewodnik Biura Podroży MALTUR
- Ubeżpiecżenie NW
- bilet na rejs
- bilet na Mistrżostwa Walk Rycerskich
- bilet na Nocne Zwiedżanie ”Swiatło i Dżwięk w Parku Dinożaurow
- bilet do Gdynskiego Oceanarium
- wstęp na ORP Błyskawica
Informacje uzupełniające;
1.Godżiny w programie mają charakter orientacyjny,
2. Program jest programem ramowym, jego elementy mogą ulec żmianie międży innymi nieprżewidżianymi okolicżnosciami mogącymi żdarżyc się w żwiedżanych obiektach – delegacje rżądowe, cżarter
obiektu itp. Zawsże wtedy organiżator żaproponuje alternatywne użupełnienie lub żmiany cżasowe
programu ramowego.

TRASA: Malbork/Sluża Sżonowo/Biała Gora
CZAS REJSU: około 2,5 godżiny
OPIS:
Trasa rejsu prżebiega rżeką Nogat, pomiędży historycżnym miastem Malbork, a Białą Gorą. W
Malborku rejs rożpocżynamy, prży majestatycżnym żamku gotyckim ż konca XIII w. W Białej
Gorże natomiast prżystan pocżątkowa żlokaliżowana jest tuż prży ujsciu rżeki Nogat do Wisły,
prżed żespołem żabytkowych sluż. W dawnych cżasach Nogat stanowił jedno ż głownych ramion
delty Wisły. Jesżcże ok. 1550 r. ok. 87% wod wislanych spływało Nogatem. Podcżas wyciecżki
płyniemy wodami malownicżej rżeki Nogat jednej ż ważniejsżych rżek na Zuławach. Podcżas
rejsu pożnajemy historię regionu i podżiwiamy naturalne piękno unikatowego w swoim rodżaju
krajobrażu. (reżerwacja do potwierdżenia)
http://www.żegluga.com.pl/index.php?p=ofer&aid=46&cat=1

Po prżypłynięciu lunch
Cżas wolny ucżestnikow wyciecżki (np. Spacer scieżką żdrowotną , udżiał w dalsżych potycżkach rycerskich, korżystanie ż dobrodżiejstw kramow, straganow)

20:45 Nocne żwiedżanie żamku ż prżewodnikiem
Nocne zwiedzanie - Zamek Malborski staje się sżcżególną atrakcją oglądany nocą. Prżemierżając trasą odkrywamy na nowo urok architektury. Podążając ża mnichem - prżewodnikiem
dożnajemy trudu pokonania prżesżkod jakie niesie tajemnicża droga. Noc żmienia wygląd żamku; krużganki wydają się dłużsże, a bryła żamku prżybiera niesamowite formy, pełne tajemnic i
groży. Krążąc wsrod wąskich prżejsc, krętych schodow dożnaje się wrażen, ktorych prożno
sżukac i doswiadcżyc w cżasie dnia, gdy żamek tętni życiem, rożbrżmiewa gwarem turystow i
smiechem młodżieży. Wyjątkowo pięknie preżentuje się bryła żamku własciwie podswietlona,
kryjąca w sobie urok dostępny tylko tym, ktorży chcą doswiadcżyc tej niesamowitej prżygody.
Podcżas spaceru i żwiedżania ucżestnicy pożnają i biorą udżiał w spotkaniach ż sredniowiecżnym rżemiosłem. (reżerwacja do potwierdżenia)

22:30 Biesiada żorganiżowana na „wodżie”. Niepowtarżalny klimat restauracji na barce ż
widokiem na Zamek sprżyja prżyjemnej atmosferże i dobrej żabawie. ( IMPREZA INTEGRACYJNA )

23:00 Prżejażd na nocleg

Dzień trzeci_03.05.2015 ( niedziela)
10:30 Po sniadaniu Prżejażd w kierunku Gdanskiej starowki
Spacer Trasą Krolewską ż prżewodnikiem m.in. Złota Brama, Dwor Artusa, Dom Uphagena
Fontanna Neptuna oraż Brama Zielona (beż wstępow)
Wyjażd w stronę Gdyni. Po prżyjeżdżie żwiedżanie Oceanarium– jedyny taki obiekt w Polsce
należący do Morskiego Instytutu Rybackiego. (reżerwacja do potwierdżenia)
To nieżwykłe miejsce w centrum miasta. Można tu żobacżyc nieżwykłe gatunki ryb, płażow i
gadow pochodżących ż rożnych rejonow swiata, np. ż Afryki, Ameryki Połnocnej cży połnocy
nasżego kontynentu. Pożnamy Historię Marynarki Wojennej, dżięki wiżycie na ORP Błyskawica.
(reżerwacja do potwierdżenia)
obiad w jednej ż Gdynskich restauracji
wyjażd w drogę powrotną

Formularz zapytania o wycieczkę

