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OLSZTYN
Warmia i Mazury to region o wybitnych
walorach turystycznych i rekreacyjnych.
Nazywany jest krainą tysiąca jezior, choć
jest ich ponad dwukrotnie więcej. Część
tych jezior, spięta kałami i rzekami,
tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.
Bogactwem województwa są lasy i
puszcze zajmujące prawie 30% jego
powierzchni z licznymi parkami
krajobrazowymi i rezerwatami przyrody.
Piękno naturalnego krajobrazu
dopełniają dzieła rąk ludzkich: świetnie
zachowane zamki gotyckie, kościoły i
pałace. Z listy 100 niezwykłych zabytków
Polski, 16 znajduje się na Warmii i
Mazurach. Miejscowe atrakcje sprawiają,
że region odwiedza rocznie średnio 5
milionów podróżników. Rzesze turystów
przyciągają Pola Grunwaldzkie, na
których w 1410 r. sprzymierzone wojska
polsko- litewskie rozbiły potęgę
krzyżacką. Dużym zainteresowaniem
cieszą się zabytki Olsztyna, a także
Muzeum Budownictwa Ludowego w
Olsztynku. Liczniej odwiedzanymi
zabytkami Mazur są tez zamki
krzyżackie. Przykładem rozwiniętego
budownictwa typu zakonnego jest Zamek
w Nidzicy. Potężna warownia, położona
na wysokim wzgórzu, otoczona
moczarami i bagnami rzeki Nidy,
zabezpieczała od południa państwo
zakonne

SKANSEN W
OLSZTYNKU
Muzeum dysponuje obecnie terenem o
powierzchni 94 ha. Posiada bogate zbiory
muzealiów ruchomych i nieruchomych.
Zgromadzone są w 74 obiektach dużej i
małej architektury wiejskiej z Warmii,
Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o
zróżnicowanych funkcjach, budowie i
konstrukcji. Są to budynki mieszkalne,
sakralne, zabudowania gospodarcze i
przemysłowe. Wyposażenie budynków
stanowią eksponaty pokazujące
tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi
w XIX i XX wieku. Zbiory muzealne
kultury materialnej oraz sztuki ludowej
przekraczają 10 tys. egz.

DZIALDOWO
Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego oferuje aktywną formę
edukacji, poprzez poznawanie
przeszłości od jej wielu nieznanych
dotąd stron wykorzystując do tego
nowoczesne techniki. Na
multimedialnych ekranach dotykowych i
projekcjach (w tym realizowanych w
technice 3D oraz tzw. rzeczywistości
rozszerzonej!) prześledzimy dzieje
zakonów rycerskich, głównie
krzyżackiego od Ziemi Świętej po czasy
współczesne, makiety zamków, animacje
bitew i machin oblężniczych, technikę i
strategię wojen, uzbrojenie ale i tajniki
kuchni zamkowej, rzemiosł, życia
codziennego mieszkańców zamków i
miast. Wszystko w kontekście
oryginalnych zabytków z dziejów
Działdowszczyzny i terenów Państwa
Krzyżackiego

ZAKWATEROWANIE

HOTEL
MANOR
Hotel konferencyjno-wypoczynkowy
usytuowany nad malowniczym jeziorem
Żbik w Olsztynie to wyjątkowe miejsce,
które zapewnia ciszę, spokój i relaks w
otoczeniu natury. Hotel posiada bogate
zaplecze rekreacyjno-sportowe z
boiskami do piłki nożnej, siatkowej i
siatkówki plażowej. Położona nieopodal
plaża z pomostem oferuje możliwość
wypożyczenia sprzętu wodnego. Przed
hotelem znajduje się taras z widokiem na
jezioro, umożliwiający organizację
imprez plenerowych i biesiad.
Sąsiedztwo wiejskiego gospodarstwa
agro-turystycznego ze stadniną koni,
powozami i przepięknym pejzażem
uatrakcyjnia każdy pobyt.
Komfortowe pokoje 2, 3, 4, 5 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym,
tv. W strefie relaksu do dyspozycji sala
bilardowa, tenis stołowy, trzytorowa
kręgielnia.

PROGRAM
POBYTU
Dzień I
08:00 Zbiórka
08:15 Wyjazd z Warszawy
11:00
Zwiedzanie Skansenu w
Olsztynku
15:00 Zakwaterowanie i obiad
16:00 Strefa relaksu: basen, sauna
fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, masaż
klasyczny/podział na grupy/
18.00 Turnieje w kręgle, bilard, tenis
stołowy
20:00 Uroczysta kolacja przy muzyce

Dzień II
09:00 Śniadanie
10:00 Zwiedzanie Olsztyna z
przewodnikiem-Zamku na Starym
Mieście w Olsztynie, Katedry Św.
Jakuba, Wysokiej Bramy, Rynku, ulicy
Staromiejskiej
15:00 Obiad
16:00 Strefa relaksu: basen, sauna
fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, masaż
klasyczny/podział na grupy
18:00 Przejażdżki konne w siodle,
wozami i bryczkami
20:00 Kolacja

Dzień III
09:00 Śniadanie
10:00
Strefa relaksu: basen, sauna
fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, masaż
klasyczny/podział na grupy
12:00
Wyjazd i zwiedzanie Zamku i
Muzeum Interaktywnego w Działdowie
16:00
Obiad po drodze
19:00
Przyjazd na miejsce zbiórki

TERMINY:
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019

CENA
695 ZŁ/OS
CENA OBEJMUJE
-Zakwaterowanie w hotelu „Manor”
-Wyżywienie zgodnie z programem
-Realizację programu pobytu
-Przewodnika oraz wstępy podczas
zwiedzania
-Opiekę pilota-animatora
-Transport autokarowy
-Ubezpieczenie NNW

Zawartość przedstawionej oferty jest
własnością Przedsiębiorstwa Organizacji
Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. na
podstawie Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
Dziennik Ustaw z 1994 nr 24 poz.83
Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki
Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35
04-036 WARSZAWA
tel. 22 810 00 02, turystyka@potris.pl,
www.potris.turystyka.pl
www.facebook.com/PotrisTurystyka
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