Program wycieczki do Kołobrzegu i na wyspę Bornholm
w dniach 08-10.09.2017 r.
I dzień
Godz. 6.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni
Od godz. 12.00 zwiedzanie Kołobrzegu z przewodnikiem (3 godz. ) - latarnia morska,
twierdza, stare miasto z bazyliką, port morski
czas wolny na spacer po plaży
obiadokolacja i nocleg (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami)
II dzień - Bornholm
godz. 5.30 wyjazd w kierunku Terminala Międzynarodowego w Kołobrzegu
godz. 6.00 – rozpoczęcie zaokrętowania na katamaran m/s „Jantar”; godz. 07.00 – wyjście
statku z Kołobrzegu do Nexo; godz. 07.00 – 11.30 – pobyt na statku; śniadanie, godz.
11.30 – przybycie do Nexo (port docelowy na Bornholmie); od godz. 12.00 - 4-ro godzinna
wycieczka objazdowa, z udziałem polskiego przewodnika. Przejazd trasą wzdłuż
wschodniego, skalistego wybrzeża, przez Arsdale, gdzie znajduje się działający do dziś
holenderski wiatrak muzeum.
Przystanek w Svaneke – postój ok. 45 min. - najmniejsze miasto w Danii. Rynek z
kolorowymi domkami . Zwiedzimy J Svanake Bryhus browar, wytwórnia cukierków ,
niewielką hutę szkła. Odjazd o godz. 13.00 - przejazd przez Listed, Gudhjem,Tejn, Alinge i
1- godzinny postój przy Hammershus - ruiny potężnego zamku. godz. 14.45 - przejazd
przez Rutsker, Klemensker, Arsballe, las Almindingen, Vestemarie, przyjazd do Nylars i
postój 15 min. (kościół rotundowy). godz. 16.00. powrót do Nexo i zakończenie wycieczki
Nexo – zobaczymy m.in. Studnię Wspomnień, Ratusz, Dom dziecinny Martina Andersena
i jego wyrzeźbioną głowę przed Salonem Pamięci, Dom Marynarza
godz. 17.00 zaokrętowanie na statek. Godz. 17.30 – wyjście statku z Nexo do Kołobrzegu;
godz. 17.30 – 22.00 – w czasie rejsu obiadokolacja (bez napojów)
godz. 22.00 – przypłynięcie do Kołobrzegu,
Wyjazd w kierunku Zielonej Góry
III dzień
Około godz. 04.00 rozwiązanie wycieczki
Cena 630,-zł/osoba /620,-zł członkowie PTTK
Zawiera: transport autokarem, przeprawę promową, realizację programu na Bornholmie,
1 nocleg, 2 obiadokolacje, 1 śniadanie, bilety wstępu, przewodników lokalnych, opiekę
pilota , ubezpieczenie KL i NNW.
Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK ul. Kupiecka 17
Zielona Góra tel. 68 3270323 www.omzgora.pttk.pl

