Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” UEP
zaprasza na
wycieczkę na Mazury w dniach 6 – 11 sierpnia 2012 r.
Wyjazd 6 sierpnia (poniedziałek) o godz. 7.00.
Autokar będzie podstawiony na rogu ul. Składowej i Towarowej.
Trasa:
Bydgoszcz - Gościeradz - Barczewo - Sorkwity - Mrągowo - Owczarnia - Giżycko Mikołajki - Kadzidłowo - Leśniczówka Pranie - Ogródek - Ełk

Program
1 dzień
Bydgoszcz, miasto położone nad rzeka Brdą, ma zachowaną secesyjną zabudowę śródmieścia, a domy
i kościoły z surowej cegły nadają obiektom formy gotyku.
Spacer po centrum miasta: katedra, zespół spichrzy nad Brdą, rzeźba "Przechodzący przez rzekę",
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (zwiedzanie)
Gościeradz, dworek Leona Wyczółkowskiego, który artysta otrzymał w 1922 roku w darze od
Muzeum Wielkopolskiego (dziś Narodowego) w Poznaniu.
Barczewo, miejsce urodzin Feliksa Nowowiejskiego z muzeum (Salonem Muzycznym) jego imienia.
Przyjazd do hotelu w Ruciane-Nida; obiadokolacja i nocleg.

2 dzień
śniadanie

Sorkwity, wieś mazurska z zespołem pałacowo-parkowym (dwór z 1788r. został przebudowany w
1855r. na pałac w stylu neogotyckim), a także barokowym kościołem ewangelickim z XVII w.
Wędrówka ścieżką dydaktyczno-ekologiczną zespołu pałacowo-parkowego.
Ścieżka znajduje się na półwyspie jeziora Lampackiego, na jej szlaku znajdują się:
- stare drzewa w wieku do 250 lat,
- grupa pięciu modrzewiów europejskich (pomnik przyrody),
- budki lęgowe dla ptaków,
- elementy archeologiczne,
- pozostałości po grobowcu właścicieli pałacu w Sorkwitach.
Mrągowo, miasto na Pojezierzu Mrągowskim, jest miejscem wielu imprez kulturalnych, m.in.: Piknik
Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Muzyki Kresowej.
Spacer promenadą nad jeziorem Czos.
obiadokolacja i nocleg

3 dzień
śniadanie

Owczarnia, miejscowość położona przy trasie Kętrzyn – Giżycko z Muzeum Mazurskim, które
uchwyciło ducha czasu minionych epok.
Giżycko, jedno z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nazywane stolicą
żeglarstwa w Polsce.
Zwiedzanie Twierdzy Boyen, rejs statkiem.
obiadokolacja - biesiada z muzyką i nocleg

4 dzień
śniadanie

Mikołajki, miasto położone nad jeziorem Tałty i Jeziorem Mikołajskim; przystań Żeglugi
Mazurskiej, od 2005 r. baza samochodowa Rajdu Polski.
Spacer po mieście, możliwość zakupu ryb wędzonych.
Kadzidłowo, Park Dzikich Zwierząt położony na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Pranie, osada położona na obszarze Puszczy Piskiej z leśniczówką (obecnie muzeum), w której
przebywał K. I. Gałczyński.
obiadokolacja i nocleg

5 dzień
śniadanie

Ogródek, wieś, w której mieszkał i tworzył poeta mazurski Michał Kajka
Zwiedzanie Muzeum Poety.
Ełk, największe miasto na Mazurach.
Spacer po mieście, katedra, ruiny zamku, przejażdżka kolejką wąskotorową.
obiadokolacja i nocleg

6 dzień
śniadanie.

Po śniadaniu wyjazd do Poznania. Obiad na trasie.
Planowany przyjazd do Poznania ok. godz. 21.00

Cena : 890,00 zł
W cenie: autokar, noclegi (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami), śniadania, obiadokolacje,
przewodnicy, ubezpieczenie, opieka pilota.
Zakwaterowanie: Dom Wypoczynkowy Sosna, Ruciane-Nida, ul. Mazurska 4
tel. 87 423 10 64

