XII OGÓLNOPOLSKI
„GUIDE TOUR” 2015’
09-10-11-12 kwietnia
„Szlakiem miast hanzeatyckich”
Trzebiatów, Rewal, Międzyzdroje, Greifswald, Stralsund, Wismar,
Lubeka, Hamburg, Schwerin …
Program
09 kwietnia 2015’ – czwartek
Od godz.10.00-13.45 - rejestracja uczestników GUID - u, Trzebiatów, TOK –Pałac ul. Wojska Polskiego 67.
14.00 – Wystąpienia zaproszonych gości, prelekcja - „ Miasta Hanzy”, zwiedzanie Pałacu
15.30 – Spacer po zabytkach Trzebiatowa
17.00 –Przejazd do Gminy Rewal - zwiedzanie.
18.30 – Przejazd do Międzyzdrojów.
19.00 – Zakwaterowanie, obiadokolacja,nocleg – „Dom Turysty” PTTK, restauracja ”Przystań”.
20.00 – Wyjście do dzielnicy nadmorskiej.

10 kwietnia 2015’ – piątek
07.00 – 07.45 śniadanie w restauracji „Przystań”– „Dom Turysty” PTTK.
08.00
Wyjazd do Greifswaldu, Stralsundu i Wismaru - zwiedzanie
18.00
Przejazd do hotelu w okolicach Schwerina - nocleg.

11 kwietnia 2015’– sobota
07.00-07.45 - śniadanie w hotelu
08.00
- Przejazd do Lubeki, Hamburga- zwiedzanie
20.00
- Przyjazd do hotelu – obiadokolacja, nocleg.

12kwietnia 2015’ – niedziela
07:30-08:00
08.00
10.00
14.00

14:30

- śniadanie
- Przejazd do Schwerina - zwiedzanie.
- Przejazd do Międzyzdrojów
- Obiad.

- rozwiązanie Guide Tour

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i własnej interpretacji programu
Guide Tour.
Koszt – 570 zł/os /osoby niezrzeszone 650 zł/os/.
Świadczenia:
-Autokar, obsługa przewodnicka
- materiały promocyjne
- obiadokolacja 1-go dnia
- 2 –go dnia – śniadanie w Rest. „Przystań”, obiadokolacja w hotelu /Niemcy/
- 3 – go dnia - śniadanie, obiadokolacja w hotelu /Niemcy/
- 4 – go dnia - śniadanie w hotelu /Niemcy/, obiadw Rest. „Przystań” PTTK Międzyzdroje
- nocleg w „Domu Turysty” PTTK w pokojach 3, 4 - osobowych
- nocleg w hotelu w okolicach Schwerina/Niemcy/ w pokojach 2 -osobowych
Dodatkowo płatne wstępy do zwiedzanych obiektów na trasie /dobrowolne/. Koszt ok. 20 euro.

Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach ogólnego ubezpieczenia przez ZG PTTK, pozostali
we własnym zakresie.
Istnieje możliwość noclegu przed i po Guide -Tour po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu
w kwocie 40 zł/os, za 1-n nocleg.
Termin wpłat i zgłoszeń 28 luty 2015 r. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się data wpłaty i wpis
na listę. Zwrotów wpłat nie dokonujemy po 15.03.2015 r.
Wpłaty dokonywać na konto: BS Wolin Oddział Międzyzdroje 87 9383 0007 0000 0534 2000 0020
PTTK O/Międzyzdroje ul. Kolejowa 2 z dopiskiem –Guide 2015’ lub osobiście w siedzibie Koła/Klubu.
.
Osoby do kontaktów: Tadeusz Rak – Prezes Koła/Klubu „Baszta Kaszana” – 72-320 Trzebiatów
ul. Witosa 9a. Tel.: 913872445, 608447051. E-mail – trzebiatowska1@op.pl , Ewa Fudała – Członek
Zarządu /sprawy dojazdu/ - Tel. 695870377.
Potwierdzenia udziału w GUIDE wraz z informacjami przesłane zostaną na adres mailowy poda ny w zgłoszeniu
w terminie do dnia 15 marca 2015 r.

ZAPRASZAMY !

