Propozycja wycieczki - trochę Warmii, trochę Mazur
Termin:

22 do 27 sierpnia 2022 (od poniedziałku do soboty)

Cena: 1250 zł do 1330 zł (w zależności od liczby uczestników)
I rata - 300 zł (wpłata do 25 lutego br.); pozostała wysokość rat
i termin wpłaty zostaną podane w późniejszym terminie
Dzień 1
Wyjazd z Poznania - 8.00
Przejazd do Ostródy, po drodze zwiedzanie:
Grudziądz - miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim na prawym brzegu
Wisły z zabytkowym Starym Miastem i z murami miejskimi z XIV w.
Iława - miasto położone na Pojezierzu Iławskim nad jeziorem Jeziorak, najdłuższym
jeziorem w Polsce z zabytkowym dworcem kolejowym i kościołem pw. Przemienienia
Pańskiego z XIV w.
Dzień 2
Ostróda - miasto na Mazurach nad jeziorem Drwęckim, ok. 33 tys. mieszkańców.
Spacer po mieście z przewodnikiem
Najciekawsze miejsca:
- zamek krzyżacki z Muzeum Ostródzkim
- kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w.
- promenada i molo nad jeziorem
- wieża Bismarcka z punktem widokowym
Rejs statkiem po Kanale Elbląskim (Ostróda - Miłomłyn ok. 2,5 godz.). Podczas rejsu
przepływa się przez dwie śluzy (pierwotnie drewniane, później zamienione na betonowe).
Ostróda - Miłomłyn jest częścią „Szlaku Papieskiego” (w latach 1957 -1958 pływał nim Karol
Wojtyła).
Dzień 3
Całodniowy wyjazd do Olsztyna
Olsztyn - stolica woj. warmińsko-mazurskiego, główne miasto Warmii, ok. 170 tys. mieszkańców
Spacer po Starym Mieście z przewodnikiem
Najciekawsze miejsca:
- gotycki zamek kapituły warmińskiej
- fragmenty murów miejskich z Bramą Wysoką
- konkatedra pw. św. Jakuba z XIV w.
- rynek Starego Miasta z ratuszem
Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne (seans prowadzony przez astronoma na żywo)
Muzeum Warmii i Mazur poświęcone w dużej części Mikołajowi Kopernikowi
Dzień 4
Zwiedzanie okolic Ostródy
Orneta - urokliwe miasteczko położone na Warmii w powiecie lidzbarskim
Ważnym obiektem miasta jest kościół z XIV w. pw. św. Jana Chrzciciela uważany za
najpiękniejszą świątynię na Warmii.
Krosno koło Ornety - wieś w powiecie lidzbarskim
Znajduje się tutaj Sanktuarium Maryjne. Początki kultu Maryjnego w Krośnie sięgają XV w.
Architektura całego Zespołu Pielgrzymkowego (kościół wraz z krużgankami) przypomina
sanktuarium w Świętej Lipce, gdyż niektóre elementy kościoła w Krośnie były na nim

odwzorowywane. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się figurka Matki Boskiej Krośnieńskiej
będąca kopią owianej legendą gotyckiej figurki, zaginionej w czasie II wojny światowej.
Lidzbark Warmiński - miasto, które od 1350 roku do XIX w. było stolicą Warmii i jego
największym miastem (aktualnie liczy ok. 16 tys. mieszkańców)
Najciekawszymi zabytkami miasta są Zamek Biskupów Warmińskich (wraz z przedzamczem,
bastionem i basztą) zwany Wawelem Północy (mieści się w nim Muzeum Warmińskie) oraz
kolegiata św. Piotra i Pawła z XIV w.
Dzień 5
Zwiedzanie okolic Ostródy ciąg dalszy
Grunwald - miejsce słynnej bitwy stoczonej 15 lipca 1410 roku pomiędzy zakonem
krzyżackim a połączonymi siłami polsko-litewskimi pod dowództwem króla Władysława
Jagiełły
zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
Kudypy - miejscowość położona 4 km od Olsztyna
W Kudypach mieści się Leśne Arboretum Warmii i Mazur powstałe w latach 90-tych XX wieku.
Arboretum można zobaczyć ok. 1000 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Występują
tutaj naturalne oczka wodne, a także liczne mostki i ścieżki.
Dzień 6
Powrót do Poznania, po drodze zwiedzanie:
Lubawa - miasto położone w powiecie iławskim; najciekawszym zabytkiem jest kościół pw.
św. Anny z XIV w. z bogatym wyposażeniem wnętrza oraz figurką Matki Boskiej Lipskiej
z XV w.
Nowe Miasto Lubawskie - miasto powiatowe nad rzeką Drwęcą z gotyckimi bramami
(Lubawską i Brodnicką) oraz gotycką bazyliką pw. św. Tomasza Apostoła.
Obiad w okolicach Brodnicy
Uwaga!
Program jest ramowy i niektóre punkty mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora.
Świadczenia
5 noclegów w hotelu dwugwiazdkowym w Ostródzie (Hotel Dom Polonii, ul. Pieniężnego 6,
14-100 Ostróda)
5 śniadań i 5 obiadokolacji (od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w ostatnim
dniu)
Przejazd luksusowym autokarem
Ubezpieczenie NW
Wstępy do obiektów
Przewodnicy po obiektach
Rejs statkiem po Kanale Elbląskim
Obiad po drodze w ostatnim dniu

Informacje i zapisy:
email: solidarnosc@ue.poznan.pl
sekretariat NSZZ „Solidarność” pok. 132 Gmach Główny tel. 61 856 92 40 (wtorek 11.00 - 15.00
czwartek 11.00 - 15.00)

