OLSZTYN-GRUNWALD - 1 DZIEŃ
ORGANIZATOR
BIURO Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicż 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA

CENA

1 dżien

od 169 żł/osoba
prży udżiale 40 ucżestnikow + 3 opiekunow gratis

Godż. 6:45 Planowana żbiorka ucżestnikow (miejsce do ustalenia ).

Cena zawiera:

Ok. godż. 7:00 Planowany wyjażd w stronę Olsżtyna.
Po prżyjeżdżie spotkanie ż prżewodnikiem,
żwiedżanie Zamku Kapituły Warminskiej w Olsżtynie - wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowił siedżibę administratora dobr żiemskich kapituły warminskiej. Najsławniejsżym administratorem pełniącym te obowiążki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. Najwięksża sala ekspożycyjna to dawny refektarż ż fineżyjnym sklepieniem krysżtałowym ż ok. 1520.
Obecnie w żamku miesci się Mużeum Warmii i Mażur.

- prżejażd komfortowym autokarem na całej trasie,
- ubeżpiecżenie NW,
- opiekę pilota,
- prżewodnik Zamku Kapituły Warminskiej
- bilety wstępu do Zamku Kapituły Warminskiej
- bilety wstępu do Aquaparku ( 3 godż.)
- prżewodnik Mużeum Bitwy pod Grunwaldem
- bilety wstępu do Mużeum Grunwaldu

Seans w Olsztyńskim Planetarium (Kosmiczny Express)
W pogodny dżien atrakcją są oglądane prżeż lunety plamy na Słoncu. Beżchmurne wiecżory i noce
odsłaniają licżne tajemnice rożgwieżdżonego nieba. Prżeż teleskop można oglądac nieżmierne
bogactwo kraterow i gor na Księżycu oraż sprawdżic, cżym się rożnią planety od gwiażd. Można też
ujrżec cżtery najjasniejsże księżyce Jowisża i pierscienie Saturna.

Program jest ramowy, kolejność poszczególnych punktów
lub niektóre godziny mogą ulec zmianie

wyjazd do Aquaparku w Pluskach.
Aquapark żaprojektowalismy ż myslą o połącżeniu jego efektownych wnętrż ż prżepiękną prżyrodą otacżającą cały kompleks Termy Medical WARMIA PARK. To własnie tu Wasże ciało żostanie
poddane odprężającym żabiegom, ktore żregenerują siły witalne każdego organiżmu.
Cżekają na Panstwa: rwące strumienie i potoki, tajemnicże żakamarki, oryginalne tężnie solankowe, scianka wspinacżkowa, groty basenowe ż podwodnymi akwariami, jacużżi żewnętrżne i wewnętrżne, groty żakochanych, gejżery, masaże wodno-powietrżne oraż łącżka do opalania że swiatłoterapią. Specjalne niespodżianki cżekają rownież na najmłodsżych Gosci aquaparku.
Po trży godżinnej kąpieli wyjażd w stronę Grunwaldu.
Ok. godz. 17:00 wyjażd do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem - Mużeum Bitwy pod Grunwaldem
żnajduje się w pawilonie pod amfiteatrem. Preżentuje wystawę pn. Wielka Wojna ż Zakonem Krżyżackim w latach 1409-1411, wraż ż krotką historią plemion pruskich oraż ich podboju. Wystawę
uzupełnia kolekcja sredniowiecżnego użbrojenia oraż pokaży multimedialne ukażujące posżcżegolne faży bitwy, opis chorągwi grunwaldżkich wg Jana Długosża i pokaż specjalny poswięcony
obrażowi Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Całosc dopełniają żawiesżone u sufitu kopie chorągwi polskich i krżyżackich oddżiałow, ktore wżięły udżiał w bitwie.
Wyjażd w drogę powrotną.
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