XIV Ogólnopolski
Guide Tour
21- 23.04.2017r.
Trzebiatów, Trzęsacz, Dziwnów, Międzyzdroje,
Heringsdorf, Ahlbeck, Kamień Pomorski
Piątek 21.04.17r.
 Przyjmowanie gości - Pałac
 Otwarcie Guide Tour , wystąpienia : burmistrza, promocji, gości;








prelekcja a następnie zwiedzanie muzeum pałacowego;
kawa , herbata , ciasto
,,Powrót do przeszłości oczami teraźniejszości ''
- nowy produkt turystyczny Gosław
Przejazd do Trzęsacza przez Pogorzelicę, Niechorze, Rewal
Muzeum na „15 Południku”
Zakwaterowanie w pensjonacie „Roksana” - Pobierowo
Spotkanie integracyjne

Sobota 22.04.17r.
 Śniadanie i wykwaterowanie
 Po drodze - zwiedzanie kościoła Ojców Paulinów w Łukęcinie
 Przejazd do Dziwnowa – najlepszej gminy w Polsce w 2016 r.
 Przejazd do dawnych Cesarskich Uzdrowisk Niemieckich :
Heringsdorf – zwiedzanie muzeum Maxima Gorkiego,
Ahlbeck – spacer promenadą , molo
 Powrót do Międzyzdrojów – zakwaterowanie w Domu Turysty PTTK
 Kolacja – bar Przystań PTTK
 Dla chętnych :
- nocne zwiedzanie Międzyzdrojów
- wyjście do restauracji „ Nemo” na zabawę taneczną

Niedziela 23.04.17
 Śniadanie bar Przystań, wykwaterowanie
 Wycieczka autokarowa do Kamienia Pomorskiego
 Spacer, koncert organowy w katedrze i zwiedzanie jedynego w Polsce wirydarza
przykatedralnego
 Obiad w restauracji „Pod Muzami” w Kamieniu Pomorskim , zakończenie Guidu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Guide Tour.

Koszt – 350 zł/osoby (członkowie PTTK);
osoby niezrzeszone 400 zł
Świadczenia:





Autokar, obsługa przewodnicka
materiały promocyjne
1 – go dnia – posiłek turystyczny, uroczysta kolacja
2 –go dnia – śniadanie w Pensjonacie „Roksana” Pobierowo
kolacja Bar „Przystań” PTTK Międzyzdroje
 3 – go dnia – śniadanie Bar „Przystań” PTTK Międzyzdroje,
obiad restauracja „Pod Muzami” w Kamieniu Pomorskim
 nocleg w Pensjonacie „Roksana” w Pobierowie pokojach 2 , 3 i 4 -osobowych
 nocleg w „Domu Turysty” PTTK w pokojach 3, 4 - osobowych
Dodatkowo /dobrowolne/ koszt ok. 30 euro na własne potrzeby
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 50 zł/os, za 1-n nocleg.
Termin wpłat i zgłoszeń 24 marca 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się data wpłaty i wpis
na listę. Zwrotu wpłat nie dokonujemy po 3.04.2017 r.
Wpłaty dokonywać na konto: BS Wolin Oddział Międzyzdroje 87 9383 0007 0000 0534 2000 0020
PTTK O/Międzyzdroje ul. Kolejowa 2 z dopiskiem imię i nazwisko / uczestnika/ –Guide 2017’
lub osobiście w siedzibie Koła ul. Rynek 1 ,, Pod Arkadami''
Osoby do kontaktów:
Ewa Fudała – Prezes Koła „Baszta Kaszana” tel. 695 – 870 – 377
Andrzej Krzewicki – wiceprezes tel. 507 – 016 – 062
Zbigniew Kupczyk – Członek Zarządu /sprawy dojazdu/ tel. 502 – 123 – 793
E-mail pttkbasztakaszana@gmail.com
Potwierdzenia udziału w GUIDE wraz z informacjami przesłane zostaną na adres mailowy podany w zgłoszeniu
w terminie do dnia 7 kwietni 2017 r.

ZAPRASZAMY !

