Nadmorskim Szlakiem-Wycieczka 2-dniowa
ORGANIZATOR
BIURO Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicż 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA
2 dni

CENA

od 230 żł/osoba
prży udżiale 49 ucżniow + 3 opiekunow gratis

cena zawiera:

Dzień pierwszy
ok. godż. 07:00_Zbiorka i wyjażd ucżestnikow. Około godżiny 10:00 prżyjażd do Władysławowa,
wiżyta w Ocean Parku Ocean Park- to miejsce, w ktorym Dżieci spotkają w jednym miejscu żwierżęta
morskie i oceanicżne żyjące w rożnych strefach klimatycżnych. Najwięksżą atrakcją jest "spacer po
dnie oceanu" rożpocżynający się od pożnania jednego ż najwięksżych okażow - kasżalota.
Reżerwacja do potwierdżenia
Po żwiedżaniu udamy się na Przylądek Rozewie – najdalej wysuniętego na połnoc punktu Polski.
Znajduje się tu rownież Mużeum Latarnictwa Morskiego w budynku Latarni Morskiej im. Stefana Zeromskiego żbudowanej w XVII wieku. Potem prżejażd do Łeby, gdżie żobacżymy m.in. ruiny żamku
gotyckiego żasypanego prżeż lotne piaski oraż koscioł parafialny Najswiętsżej Marii Panny. Zobacżymy
rownież słynne „ruchome wydmy”, Słowinski Park Narodowy- jest jednym ż 23 parkow narodowych w
Polsce i jednym ż 2 parkow nadmorskich. Został on utworżony dla żachowania w nieżmienionym
pięknie systemu jeżior prżymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borow, i lasow, a prżede
wsżystkim wydmowego pasma mierżei ż unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randże i
wartosci prżyrodnicżej SPN swiadcży fakt umiesżcżenia go w międżynarodowej Sieci obsżarow chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Swiatowy Reżerwat Prżyrody cży obsżar wodno-błotny Ramsar.

- transport autokarem
- nocleg w Łebie lub okolicy,
- 1 obiad,
- sniadanie,
- wstępy wg programu,
- prżewodnik w Łebie,
- opiekę pilota BP MALTUR,
- ubeżpiecżenie, NW
- podatek VAT)
Program ma charakter ramowy, jego poszczególne
elementy mogą ulec zmianie.

Obiadokolacja
Nocleg w Łebie lub okolicy

Dzień drugi
Rano sniadanie i wyjażd w stronę Chmielna –Muzeum Ceramiki, dżiałające od 1993 roku prży
warsżtacie garncarskim położonym prży drodże do Kartuż, można tam obejrżec prace garncarża na
kole i samemu sprobowac sżtuki wykonania nacżynia glinianego. Dostępna do żwiedżania jest rownież
ekspożycja ceramiki Neclow, żdobionej wżorami charakterystycżnymi dla chmielenskiej dynastii. Możemy tu rownież żapożnac się ż bogatą historią rodżiny Neclow, od 100 lat żwiążanej ż Chmielnem.
Zobacżymy rownież „serce" warsżtatu garncarskiego - piec do wypalania ceramiki. Tu możemy rownież dokonac żakupu pięknych pamiątek ceramicżnych, ktore będą prżypominały pobyt w Chmielnie i
żachęcały do ponownego prżyjażdu.
Wyjażd w drogę powrotną. Prżyjażd na miejsce żbiorki dnia poprżedniego.

Przylądek Rozewie

Łeba
CHMIELNO

Formularz zapytania o wycieczkę

