XIII OGÓLNOPOLSKI „GUIDE TOUR”
07-10 kwietnia 2016
„Szlak Między Odrą, Sprewą a Hawelą”
Trzebiatów, Międzyzdroje, Stargard, Kołbacz, Gryfino, Cedynia,
Niederfinow, Lubbenau, Poczdam, Gatow . . .
Dzień I - 07.04.2016 r.
08.00 – 14.00 Przyjmowanie uczestników „Guide Tour – u”; zakwaterowanie – „Dom Turysty PTTK”
Międzyzdroje ul. Kolejowa 2 .
14.30 – Wyjazd do „Podziemnego miasta” w Świnoujściu - zwiedzanie. Gazoport z zewnątrz.
19.00 – Obiadokolacja, wyjście do dzielnicy nadmorskiej - nocleg

Dzień II - 08.04
07 – 07.45 – Śniadanie, godz. 8.00 - wykwaterowanie i przejazd do Szczecina
10.00 – Szczecin DW PKS Pl. Tobrucki 1 /zabieramy uczestników Guidu wsiadających
w Szczecinie/.
10.15 – wyjazd na zwiedzanie Stargardu, Kołbacza oraz Gryfina /„Krzywy las”/.
19.00 – obiadokolacja/z muzyką/ - zakwaterowanie- nocleg w hotelu „Saga” /Żurawki/.

Dzień III – 09.04
8.30 - śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Cedyni /muzeum archeologiczne, wzgórze „Czcibora”/.
Przejazd do Niederfinow - obejrzymy potężną konstrukcję śluzy windowej, która okrzyknięta
została cudem techniki. Wejście na taras widokowy.
Następnie udamy się do Lubbenau . Przed nami super atrakcja - 3 godzinny spływ łódkami po labiryncie
lasów i kanałów. Ten wyjątkowy rozlewiskowy krajobraz chroniony jest jako Światowy Rezerwat Biosfery
UNESCO. Następnie wizyta w wiosce Serbołużyczan – Lehde, w której poznamy tradycję i kulturę tego
słowiańskiego ludu. Potem wracamy do Lubbenau spędzając czas wolny na tradycyjnym bazarze
ogórkowym, gdzie można posmakować słynnych szprewaldzkich ogórków, które budzą zachwyt nie tylko
w Niemczech. Następnie spacer po mieście.
Kolejną atrakcją będzie zwiedzanie leżącej wieży Eiffla - verburden Conveyor Bridge F60, czyli
największego na świecie przenośnika mostowego, który wbrew pozorom nie służy do budowy mostów.
Używa się go w kopalniach do transportowania wykopanego nadkładu na zewnątrz. Urządzenie ma
60 m wysokości, 240 m szerokości i 502 m długości. Czeka nas wędrówka po stalowym kolosie- wrażenia
niezapomniane.

Po południu przejazd malowniczą trasą wiodącą wśród jezior i lasów do hotelu, po trasie obiadokolacja.
18.30 - zakwaterowanie , czas wolny, nocleg.

Dzień IV – 10.04
07.30 -08.30 - Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do centrum Poczdamu, w trakcie przejazdu
zerkniemy na Most Szpiegów - Glieniecke. Następnie czas na podziwianie pruskich pałaców i ogrodów.
W programie: przejście od Nowego Pałacu przez park Sans Souci pełen ciekawych budowli /Oranżeria,
Belweder, Chiński Domek/do słynnego Pałacu Sans Souci/zwiedzanie wnętrz/. Przejazd do Nowych
Ogrodów - Pałac Cecilienhoff – miejsce słynnej konferencji z 1945. Kolejnym punktem programu będzie
zwiedzanie Muzeum Historii Militarnej, a dokładnie Muzeum Lotnictwa zlokalizowanego na lotnisku
Gatow.
Przejazd do Szczecina – zakończenie Guidu /ok. godz. 17.00/, dalej Międzyzdroje –
Trzebiatów.

Koszt – 480,00 zł/os /osoby niezrzeszone w miarę wolnych miejsc – 550,00 zł/os/.
Koszt - 430 zł/os /osoby wsiadające w Szczecinie dnia 08.04 – bez Międzyzdrojów/.
Koszt - 500 zł/os /osoby niezrzeszone – wsiadające w Szczecinie dnia 08.04 bez Międzyzdrojów/.
Świadczenia:
- autokar, obsługa przewodnicka - materiały promocyjne
- 1- go dnia obiadokolacja w Rest. „Przystań”,
- 2 - go dnia - śniadanie w Rest. „Przystań”, obiadokolacja /z muzyką/ w hotelu „Saga” – Żurawki
- 3 - go dnia - śniadanie w hotelu „Saga”, obiadokolacja na terenie Niemiec,
- 4 - go dnia - śniadanie w hotelu /Niemcy/,
- nocleg w „Domu Turysty” PTTK w pokojach 2, 3, 4 – osobowych,
- nocleg w hotelu „Saga” – Żurawki w pokojach 2 – osobowych,
- nocleg w hotelu w okolicach Poczdamu/Niemcy/ w pokojach 2 –osobowych,
Dodatkowo płatne wstępy do zwiedzanych obiektów na trasie. Koszt ok. 40 euro /dobrowolne/.

Członkowie PTTK ubezpieczeni są przez ZG PTTK, pozostali we własnym zakresie.
Istnieje możliwość noclegu przed i po Guide -Tour po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu,
w kwocie 56 zł/os. (ze śniadaniem) za 1-n nocleg.
Termin wpłat i zgłoszeń do 10 marca 2016 r. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się data wpłaty
i wpis na listę. Zwrotu wpłat nie dokonujemy po 15.03.2016 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 2016 lub osobiście w siedzibie Koła/Klubu.
Osoby do kontaktów: Tadeusz Rak – Prezes Koła/Klubu „Baszta Kaszana” – 72-320 Trzebiatów ul. Witosa
9a. Tel.: 913872445, 786879898, 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 podany w zgłoszeniu w terminie do
dnia 25 marca 2016 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i własnej interpretacji programu Guide Tour.

Z turystycznym pozdrowieniem Organizatorzy Guide Tour
Oddział PTTK Międzyzdroje
Koło/Klub PTTK „BASZTA KASZANA” Trzebiatów
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1. Imię i nazwisko: ..............................................................................;
2. PESEL: ......................................................................................................;
3. E-mail .............................................., tel./ fax*: .......................................;
4. Nr leg. przewodn.: ..........................., Nr leg. PTTK ....................................;
5. Nazwa Oddziału, Koła/Klubu PTTK: ............................................................
..................................................................................................................;
6. Nocleg wstępny ze sniadaniem 06/07.04 w cenie 56,00 PLN: tak/ nie*;
7. Nocleg zstępny ze śniadaniem 10/11.04 w cenie 56,00 PLN: tak / nie*;
8. Data miejscowość i godz. przyjazdu:..........................................................;
9. Kwotę: ....................................PLN, wpłaciłam/em dn. ..............................;

10.Załączam dowód wpłaty.
Uwaga:
decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają przewodnicy, piloci PTTK.

..................................................
(miejscowość, data)

*) niepotrzebne skreślić

.............................................
(podpis)

