XVI Ogólnopolski
Guide Tour
22- 24.02.2019r.
Piątek 22.02.19r.
8:30 - Przyjmowanie gości w pałacu – kawa , herbata , ciasto
10:00 Otwarcie Guide Tour, wystąpienia : burmistrza, przedstawiciela działu promocji
oraz zaproszonych gości - dr Janina Kochanowska,
13:00 Obiad w restauracji „Ratuszowa”
➢ Spacer po Trzebiatowie. Zwiedzanie Kaplicy św. Gertrudy (wyznanie grekokatolickie),
Kaplicy św. Ducha (wyznanie prawosławne) oraz Sanktuarium MNMP (wyznanie rzymsko
– katolickie); wejście na wieżę kościelną.
15:00 Wyjazd z Trzebiatowa z parkingu na Placu Lipowym,
➢ Przejazd do Świnoujścia, zwiedzanie Fortu Gerharda
19:30 Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym „Meduza”w Świnoujściu.
20:30 – 1:00 Uroczysta kolacja przy muzyce .

Sobota 23.02.19r.
8:00 - 8:45 Śniadanie, wykwaterowanie
➢ Przejazd do Greifswaldu, miasta hanzeatyckiego i uniwersyteckiego, leżącego na
Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego,
➢ Godzinny spacer po starym mieście (rektorat, plac Rubenowa, stary rynek),
zwiedzanie Pomorskiego Muzeum Krajowego,
➢ Przejazd do Peenemünde. Na trasie:
Eldena – kolebka Greifswaldu, gdzie znajdują się ruiny klasztoru pocysterskiego,
w którym została pochowana Anna Jagiellonka, żona Bogusława X (spacer po mieście),
Lubmin - w którym zlokalizowana była elektrownia atomowa (przejazd)
Wolgast - miasto książęce (przejazd),
➢ Peenemünde - zwiedzanie Muzeum Historyczno - Technicznego po byłym ośrodku
doświadczalnym nad bronią V-1 i V-2,
- spacer do portu, gdzie znajduje się radziecka, rakietowa łódź podwodna z okresu
"zimnej wojny"
➢ Przejazd do Karls Erlebnisdorf (godzinny pobyt w manufakturze truskawkowej,
przeznaczony na posiłek we własnym zakresie),
➢ Przejazd do Międzyzdrojów i zakwaterowanie w Dom Turysty PTTK,
19:00 Obiadokolacja - Bar Przystań,
➢ Czas do własnej dyspozycji, dla chętnych nocne zwiedzanie Międzyzdrojów.

Niedziela 24.02.19r.
8:00 – 9:00 Śniadanie Bar Przystań
➢ wyjazd do Świnoujścia – przeprawa promowa Bielik
➢ Spacer po Świnoujściu (promenada nadmorska, Kościół pw. Chrystusa Króla,
nabrzeże Władysława IV)
➢ Powrót do Międzyzdrojów - obiad w Barze Przystań
15:00 zakończenie Guide Tour
➢ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i własnej interpretacji programu Guide Tour.

➢ Koszt dla członków PTTK – 390zł /os
➢ Koszt dla pozostałych osób– 450zł /os

➢

możliwość wpłaty w II ratach :
➢ I wpłata
200 zł do 25.01.19r.
II wpłata
190/250 zł do 15.02.19r.

➢ Pierwszeństwo z uczestnictwie dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
➢ Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach ogólnego ubezpieczenia przez ZG PTTK.
Pozostali za dodatkową opłatą płatną w dniu przyjazdu.
➢ Istnieje możliwość noclegu przed i po Guide -Tour po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu
w kwocie 60 zł/os, za 1-n nocleg.
➢ Liczy się data zgłoszenia telefonicznego na na listę. Termin wpłat jw. Liczba miejsc
ograniczona. Zwrotów wpłat nie dokonujemy po 15.02.2019 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 2019’
➢ lub osobiście w siedzibie Koła ul. Rynek 1 ,, Pod Arkadami''
➢ Osoby do kontaktów:
➢ Ewa Fudała – Prezes Koła „Baszta Kaszana” te. 695 – 870 – 377,
Aleksandra Gargała 503-081-424
➢ E-mail pttkbasztakaszana@gmail.com
➢

Potwierdzenia udziału w GUIDE wraz z informacjami przesłane zostaną na adres mailowy podany w
zgłoszeniu w terminie do dnia 17.02.2019 r.

ZAPRASZAMY !

