
 

  
 

MAZURY 
- 4 dni 

 
 

TERMIN: 8-11.06.2023 
 

 W programie: 

• Olsztyn 

• Giżycko  

• rejs po Jeziorach 
Mazurskich 

• ognisko z kiełbaskami             

• Wilczy Szaniec 

• Zamek w Rynie 

• Mikołajki 

• Święta Lipka 
 

Transport: autokar  
 
Wyjazd z okolic Ostrowa 

Wielkopolskiego         
 
 
Organizator: 
Biuro Podróży SYLVIA Sylwia Górna 
ul. Grabowska 82, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski   
tel. +48 501464810,                                               
e-mail: info@podrozesylvia.pl 
www.podrozesylvia.pl, FB@podrozesylvia 
NIP:6222205935 
Konto: 53 1140 2004 0000 3902 7840 7786  
 

 

 

 

 

   

 
 

Mazury – jeden z najpiękniejszych 

zakątków Polski. Miejsce, które przyciąga 

turystów swoim naturalnym pięknem, 

czystym powietrzem i ciszą. Raj na ziemi 

dla wielbicieli żeglarstwa. 
 

Ramowy Program wycieczki:  

Dzień 1. Czwartek, 8.06.2023                                         

Wyjazd z Okolic Ostrowa w godzinach wczesnych 

porannych. Przejazd do Giżycka, spacer po mieście, 

zakwaterowanie, rejs panoramiczny po jeziorach Niegocin 

i Kisajno oraz kanałami: Giżyckim i Niegocińskim, 

odpoczynek, kolacja i nocleg. 

Dzień 2. Piątek, 9.06.2023                                                 

Po śniadaniu przejazd Rynu, w którym na wzgórzu między 

jeziorami znajduje się drugi co do wielkości zamek 

krzyżacki w Polsce – zwiedzanie zamku następnie przejazd 

do  „Wilczego Szańca” w okolicach Gierłoży. W samym 

sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery 

głównej Adolfa Hitlera - zamaskowane miasteczko w lesie 

liczące 200 obiektów. Powrót do Ośrodka, czas wolny nad 

jeziorem, obiadokolacja, wieczorem ognisko z 

kiełbaskami. 

Dzień 3. Sobota, 10.06.2023                                              

Po śniadaniu przejazd do Mikołajek – letniej stolicy 

żeglarstwa w Polsce -  spacer po mieście, następnie 

przejazd do Świętej Lipki, jednego z najbardziej znanych 

Sanktuariów Maryjnych w Polsce, zwiedzimy barokowy 

kościół z XVII w. i XVIII w i wysłuchamy koncertu 

http://www.podrozesylvia.pl/


 

  
 

organowego, powrót do Giżycka, czas wolny, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4. Niedziela, 11.06.2023                                                                                                  

Po śniadaniu wykwaterowanie.  Przejazd do Olsztyna, spotkanie z przewodnikiem i 

krótkie zwiedzanie miasta, w tym Stare Miasto z Ratuszem,Zamek Kapituły Warmińskiej z X

IV , gdzie po wejściu na dziedziniec obejrzymy poszczególne skrzydła zamku i wieżę, studni, 

a obok niej kamienną rzeźbę z czasów pogańskich, tzw. babę pruską, czas wolny na posiłek 

we własnym zakresie, wyjazd w drogę powrotną.  Powrót w godzinach wieczornych. 

Zakończenie świadczeń. 

Uwaga: Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena: 1130 zł od osoby przy grupie min. 40 uczestników 
 

Świadczenia zawarte w cenie: 

• przejazd autokarem, 

• 3 noclegi w pokojach 2, 3 osobowych w hotelu EUROPA*** w Giżycku położonym 

nad brzegiem jeziora, 

• wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu  i 3 obiadokolacje serwowane w hotelu, 1 

ognisko z kiełbaskami,  

• opieka pilota i usługi lokalnych przewodników,  

• ubezpieczenie NNW do 10.000 zł T.U. Uniqa, 

• zestawy tour-guide, 

• składka na TFG i TFZ, 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie: 

• orientacyjne ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: zamek Ryn – 15 zł/os 

dorosła, 10 zł dziecko do 12 lat, rejs statkiem po jeziorach 45 zł/os. Wilczy Szaniec  

20 zł bilet normalny, 15 zł – bilet ulgowy. Uwaga ceny biletów podane są na sezon 

2022. W roku 2023 ceny mogą ulec zmianie, 

• wydatki natury osobistej.  

 

 

 


