
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

OSTRÓDA – OLSZTYNEK - STĘBARK
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (3-dniowej)

PIERWSZY DZIEŃ  

Wyjazd  w  godzinach  porannych  w  kierunku  Ostródy.  Po  przyjeździe  na  miejsce  zwiedzanie  

z  przewodnikiem Zamku Krzyżackiego w Ostródzie. Zamek  jest  jedną z  najstarszych  budowli

w Ostródzie – jego początki sięgają XI wieku. Wizytę w zamku kończą  warsztaty bicia szeląga -

każdy uczestnik  otrzymuje   własnoręcznie  wybitą  monetę. Następnie  spacer  po Molo z  Altanką

w  Ostródzie na  Jeziorze  Drwęckim,  największym  śródlądowym  obiekcie  hydrotechnicznym

zbudowanym  na  terenie  Warmii  i Mazur. Następnie  przejście  na  Rynek  

w Ostródzie, czas na zakup pamiątek. 

*Opcjonalnie Rejs po Kanale Elbląskim - przejazd autokarem do Buczyńca, Rejs rozpoczyna się 

i kończy w Buczyńcu w samym sercu Kanału Elbląskiego, gdzie zlokalizowana jest  Izba Historii

Kanału Elbląskiego.  Podczas  wycieczki  statek  pokonuje  pochylnie  w  Buczyńcu  oraz  w  Kątach

dwukrotnie, płynąc w dół a w drodze powrotnej w górę. 

Przejazd do pensjonatu - zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe), obiadokolacja, nocleg.

DRUGI DZIEŃ  

Po  śniadaniu  przejazd  do  Średniowiecznego  Zamku  w  Olsztynku wzniesionego  

w  latach  1350-66.  Murowana  warownia  powstała  na  planie  regularnego  czworoboku,  trzy  boki

stanowiły wysokie budynki, czwarty natomiast stanowił mur obronny z bramą wyjazdową i wysoką

wieżą.  Po  zwiedzaniu  przejazd  autokarem   do  Muzeum  Budownictwa  Ludowego  Park

Etnograficzny w Olsztynku – zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najpiękniejszych skansenów

w Polsce, którego początek datuje się na 1909 r. Na liczącym około 100 ha terenie muzeum zwiedzić

można  m.  in.  chałupy  z  Mazur,  Warmii,  Powiśla,  Małej  Litwy  i  Sambii.  

W  programie  lekcja  architektury  regionalnej  wspaniałe  zajęcia  tematyczne:  nauka  kaligrafii,

garncarstwa czy też malarstwa na szkle. Zwiedzanie kończymy obiadokolacją w Karczmie 

na terenie muzeum. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.

TRZECI DZIEŃ  

Po  śniadaniu  wykwaterowanie,  następnie  przejazd  do   Muzeum  Bitwy  pod  Grunwaldem  

w Stębarku.  Muzeum mieści się pod amfiteatrem wchodzącym w skład zespołu pomników. Oprócz

sali wystawowej przygotowano też salę kinową, w której zwiedzający mogą obejrzeć fragment filmu
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„Krzyżacy”.  Na  terenie  obiektu  prowadzane  są  dodatkowo lekcje  muzealne  aktywnie  angażujące

uczestników. 

Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek płatny 

we własnym zakresie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

 

Cena obejmuje:

 przejazd wygodnym autokarem

 bilety oferty ogólnej

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 2 noclegi ,2 śniadania, 2 obiadokolacje,

 ubezpieczenie 

*Opcje dodatkowe nie wliczone w cenę oferty do uzgodnienia przy rezerwacji wycieczki

 Lekcja Muzealna w Zamku Krzyżackim w Ostródzie( temat Lekcji  dostosowany do wieku

uczestników wycieczki).

 Rejs po Kanale Elbląskim Rejs Rozpoczyna się i kończy w Buczyńcu podczas rejsu statek

dwukrotnie pokonuje pochylnie. Czas rejsu ok.2,5h.

 Zwiedzanie Izby Historii Kanału Elbląskiego

Ostateczna  cena  wycieczki  kalkulowana  jest  po  wspólnym  ustaleniu  wersji  programu

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie  treści,  materiały  oraz  elementy  graficzne  umieszczone  w powyższej  ofercie  oraz  na  tej  stronie  internetowej  są  własnością

„LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowa nymi  ustawą z dnia 4

lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.U.  1994  nr  24  poz.  83),  zwaną  prawem  autorskim.  Zgodnie  z  art.  1

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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