Warmia i Mazury kajaki
01.05 - 30.09.2022 w 3 dni
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WARMIA I MAZURY
I dzień
1. Wyjazd ok. 6.00.
• Olsztynek: skansen budownictwa ludowego.
• Olsztyn: m.in. Zamek, Katedra, Wysoka Brama, Stary Ratusz (spacer po mieście bez zwiedzania obiektów)Grunwald: Muzeum Bitwy
pod Grunwaldem, projekcja ﬁlmu, Pola Grunwaldzkie, Kopiec Jagiełły- miejsce hipotetycznego stanowiska dowodzenia polskiego
monarchy.
• Zakwaterowanie w pensjonacie.
• Obiadokolacja.
2. Nocleg.
II dzień
1. Śniadanie.
• Spływ kajakowy szlakiem rzeki Krutynia jest uznawany za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy. Jest bardzo ciekawy i
zróżnicowany, przebiega przez Puszczę Piską, a od J. Mokrego także przez Mazurski Park Krajobrazowy.
• trasa Krutyń - Ukta, dł. 13,5 km. Przez ten etap szlaku poprowadzi nas głównie Rzeka Krutynia. Jest to jeden z najłatwiejszych i
najprzyjemniejszych odcinków trasy. Startujemy z Krutyni i po około kilometrze dopływamy do młyna wodnego gdzie musimy przenieść
kajaki. Rzeka Krutynia niesie nas na przemian przez dziki krajobraz i nieliczne zabudowania, okryte drzewami brzegi i rozległe łąki.
• Obiadokolacja.
2. Nocleg.
III dzień
1. Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu.
• Gierłoż: Wilczy Szaniec w samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hiltera. Zamaskowane
miasteczko w lesie - 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi,
ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe..
• Grunwald: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, projekcja ﬁlmu, Pola Grunwaldzkie, Kopiec Jagiełły- miejsce hipotetycznego
stanowiska dowodzenia polskiego monarchy.
2 Powrót ok. 21.00 - 22.00

Program jest ramowy kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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Świadczenia:
1. obsługa pilota/rezydenta.
2. obsługa przewodnika.
3. obsługa ratownika wodnego podczas spływu.
4. 2 noclegi w pensjonacie, pokoje 3-6 os. z łazienkami.
5. wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje serwowane.
6. transport: autokar z klimatyzacją, dvd (opłaty drogowe i parkingowe).
7. bilety wstępów: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Skansen w Olsztynku, Wilczy Szaniec, kajaki 2 i 3 os.

Terminy:
Daty

Dostępność

Koszt

01.04.2022 - 30.09.2022

dostępne

na zapytanie

Kalkulacja sporządzona dla 45 os. + 4 opiekunów gratis.
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