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ZACHODNIOPOMORSKIM SZLAKIEM
Świnoujście - Wyspa Wolin – Międzyzdroje - Szczecin 

RAMOWY PROGRAM:

Dzień  1: Wyjazd  z  ustalonego  miejsca  w  godzinach  wieczornych/nocnych. Przejazd  do
Świnoujścia. Zwiedzanie miasta: Plac Rybaka z dawnym Ratuszem Miejskim, spacer po Parku
Zdrojowym,  dla  chętnych  wizyta  na  najwyższej  latarni  morskiej  nad  Bałtykiem.  Kolejno
dwugodzinny  rejs  statkiem  podczas  którego  zobaczymy  m.  in.  port  Marynarki  Wojennej,
krajobrazy krainy 44 wysp, rezerwat ptactwa wodnego, historyczne miejsca z okresu II Wojny
Światowej, latarnię morską. Statek wypływa ok. 1 km w morze. Wieczorem powrót do hotelu w
Międzyzdrojach. Spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Międzyzdrojów i Wyspy Wolin. Wybierzemy się na przejażdżkę
ciuchcią, która zabierze nas w najpiękniejsze okolice kurortu. Podczas podróży zobaczymy: 
MUZEUM V-3 - jedyną w Polsce ekspozycję tajnej broni niemieckiej, z okresu II wojny światowej. 
Jezioro Turkusowe zwane jeziorem Szmaragdowym, zaliczane jest do najpiękniejszych jezior
Wolińskiego Parku Narodowego. Turkusowa barwa wody i malownicze strome brzegi przyciągają
turystów jak magnez.
Neogotycki kościół w Lubinie zbudowany na wzgórzu w miejscu istniejącego niegdyś kościoła
św. Mikołaja, patrona kupców i żeglarzy.
Grodzisko - miejsce, na którym św. Otton z Bambergu wybudował podczas swej misji w latach
1124r. pierwszy drewniany kościół. Pomiędzy X a XII w. funkcjonował tu gród obronny. Obecnie to
teren z malowniczymi wzniesieniami i tarasami widokowymi na panoramę 44 wysp.
Po  ok.  3-godzinnej  przejażdżce  powrót  do  Międzyzdrojów.  Spacer  po  nadmorskim  deptaku,
wizyta  na Alei  Gwiazd z  odciskami  dłoni  polskich  artystów,  wizyta  na  molo.  Czas  wolny.
Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do  Szczecina - stolicy i największego miasta
województwa  zachodniopomorskiego.  Zwiedzanie  rozpoczniemy  od  spaceru  po  Bulwarach
Szczecińskich  z  Aleją  Żeglarzy,  pokazującą  związki  miasta  oraz  Pomorza  Zachodniego  z
morzem.  Kolejno spacer po Starym Mieście. Zobaczymy z zewnątrz Zamek Książąt Pomorskich,
który  dzisiaj  jest  kulturalnym  centrum  z  Operą  na  Zamku,  Muzeum  Zamkowym,  galeriami,
kameralnym teatrem i kinem, muzyczną sceną na dużym dziedzińcu. Kolejno spacer do Bazyliki
Archikatedralnej świętego Jakuba Apostoła – najważniejszej świątyni szczecińskiej, z licznymi
pięknymi  kaplicami  i  tarasem widokowym na wieży.  Chwila  czasu wolnego i  wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd w godzinach nocnych i zakończenie wycieczki.

 Cena od: 650 zł/os.
(przy grupie 45 uczestników)

Cena zawiera:
 transport: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, nagłośnienie);
 zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w Międzyzdrojach (pokoje z łazienkami);
 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje;
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki;

Cena nie zawiera:
 biletów  wstępu do  zwiedzanych  obiektów:  latarnia  morska  w  Świnoujściu  6  zł,  rejs

statkiem 45  zł,  podróż  kolejką  po  okolicach  Międzyzdrojów  30  zł,  Muzeum  V3  4  zł,
Grodzisko 4 zł, taras widokowy w szczecińskiej Katedrze 8 zł – łącznie ok. 100 zł

Opcjonalnie:
Zamiast wycieczki po Świnoujściu, zaraz po przyjeździe nad morze:
Rejs z Kołobrzegu na Borholm – dopłata 250 zł

Zapraszamy na nasz portal turystyczny
www.wypoczywaj.com.pl
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06.00  -  rozpoczęcie  zaokrętowania  pasażerów  na  statek  na  Terminalu  Międzynarodowym w
Kołobrzegu. Odprawa graniczna, zaokrętowanie na katamaran m/s "Jantar"
7:30 – 11:30 Pobyt na statku
11:30  wyjście statku z Kołobrzegu do Nexo
Czas wolny w Nexo. Nexo jest drugim pod względem wielkości miastem na Bornholmie. Zaraz
przy  portowym  bulwarze  mieści  się  Nexo  Muzeum,  gdzie  prezentowana  jest  ekspozycja
poświęcona historii miasta, rybactwa oraz żeglugi i ratownictwa morskiego. Warto też zobaczyć
m. in. Studnię Wspomnień, Ratusz, Dom dziecinny Martina Andersena i jego wyrzeźbioną głowę
przed  Salonem  Pamięci,  Dom Marynarza,  który  służył  niegdyś  jako  szkoła,  Kościół,  Szkołę
Kościelną oraz Ogród Tropikalny, zwany także "Parkiem Motyli. 
17:30 – 18:00 Zaokrętowanie na statek
18:00 – 22:30 Pobyt na statku
22:30 – Przypłynięcie do Kołobrzegu.
Powrót do Międzyzdrojów na nocleg. 
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