
                                                                                   

 

WEEKEND NA  WARMII I MAZURACH - 25.06 - 26.06.2022 r. 

Olsztyn – Buczyniec 

 

     

1 dzień:  25.06.2022 

godz. 08:30 -Wyjazd  z miejsca zbiórki , przejazd do Olsztyna 

godz. 10:30 – 13:30 – spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie stolicy Warmii i Mazur 

godz. 14:00 - zakwaterowanie w hotelu „NA SKARPIE” **. Po krótkim odpoczynku  wyjazd na imprezę ”Wieczór 

Ułański” 

godz.  16:15  przyjazd gości do stadniny – Ranczo,  ul. Poziomkowa 19 , Olsztyn  

  obiad w Ludowej Stodole 
 przejażdżki konne dla chętnych: przejażdżka ludowym wozem  po okolicy z pochodniami oraz przejażdżka w 

siodle  przed stodołą 
 zabawa w Ludowej Stodole   
 w dowolnym momencie  kiełbaski pieczone przy ognisku,  dodatki 
 część folklorystyczno-integracyjna:   zabawa w ludowe wianki,  wesołe konkursy, wspólne śpiewy   z  

Warmińskimi Dziołchami   przy muzyce na żywo, wspólne kółeczka i wężyki na parkiecie oraz  ludowa zabawa 
  19:00 drugie  danie gorące – bigos  
 dalszą zabawę taneczną prowadzi DJ  
 21:00 trzecie danie gorące – pierogi: ruskie i z mięsem 

 22:00  zakończenie imprezy    i przejazd na nocleg  do hotelu NA SKARPIE 
2 dzień:  26.06.2022 

godz. 08:00 - Po śniadaniu  i wykwaterowaniu  wyjazd  do Buczyńca  

godz. 11:30 – 14:30 – rejs statkiem po kanale Elbląsko- Ostródzkim  Szlakiem Trzech Pochylni. 
Trzygodzinny 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, Kątach oraz Oleśnicy 
sześciokrotnie, płynąc początkowo w dół a w drodze powrotnej w górę. To doskonała okazja do poznania zasad 
działania unikalnych urządzeń hydrotechnicznych oraz fotografowania i podziwiania tamtejszej przyrody. 
Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną. 
Cena:          580,00 ( przy 50 uczestnikach)                                                                                     
Świadczenia:                 1 nocleg ze śniadaniem, pokoje 2 osobowe z łazienką  ,  kolacja    
                                         integracyjna „Wieczór Ułański”, 1 obiad,, autokar, opieka pilota,   
                                         ubezpieczenie, podatek VAT , bilety wstępu  zgodnie z programem  
Zakwaterowanie:         1 nocleg w hotelu   NA SKARPIE** 
Transport:         autokar  kl. Lux z klimatyzacją, DVD, WC, barek kawowy                                                                                                                                                 
 
 

Biuro Podróży „Sośniny” 

07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 27 

Regon: 551292237, NIP 758-20-85-675, tel.029/7649010-11, tel/fax: 029/7648155 
Wpis do rej. Org. Turystyki i Pośr. Turyst. Woj. Maz. nr 318 

Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Konto bankowe: BGŻ O/Ostrołęka     05 2030 0045 1110 0000 0018 0920 
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