
 

 

 

KANAŁ ELBLĄSKI – POLA GRUNWALDU – OSTRÓDA ( 2 DNI ) 

TERMIN: 04 – 05.08.2022 

 
1 DZIEŃ: Zbiórka:  Skierniewice parking przy Castoramie godz. 6.00, Łowicz ul. Starorzecze                    

( parking za Ratuszem) godz. 6.30. Sochaczew Stacja Benzynowa przy Carrefour ul. Warszawska godz. 

7.00. 

 

Przejazd na POLA GRUNWALDU – spacer z przewodnikiem po terenie, na którym odbyła się Bitwa pod 

Grunwaldem; wzgórze z Pomnikiem Zwycięstwa, na który składają się: granitowy obelisk oraz grupa 

masztów z metalowymi sztandarami polskich i litewskich chorągwi; zwiedzanie niewielkiego muzeum,              

w którym możemy zobaczyć m.in. monety, fragmenty zbroi i broni oraz makietę przedstawiającą pole 

bitwy. Przejazd do OSTRÓDY - miasteczka położonego nad Jeziorem Drwęckim: spacer po ostródzkim 

molo oraz po promenadzie z pięknym widokiem na jezioro; wejście na dziedziniec zamku krzyżackiego;  

centrum miasta z zabudową stylizowaną na zabytkową, gdzie możemy zobaczyć piękne wille i kamienice. 

Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

 

2 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do BUCZYŃCA – rejs statkiem na trasie Buczyniec – Elbląg, trasa 

rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się m.in.: system 5 pochylni, 

uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie oraz rezerwat 

ornitologiczny na Jeziorze Druzno. Dzięki pochylniom statki mogą pokonać ponad 100-metrowe różnice 

poziomu wody. Rejs umożliwia obserwowanie przeciągania statków przez specjalne wózki, które 

poruszają się na brzegu kanału i uczestnictwo w przejażdżce „statkiem po trawie”. Wyjazd w drogę 

powrotną, zakończenie wycieczki. 

 

CENA: 500 zł/os  (grupa min 40 osób) 

CENA: 570 zł/os  (grupa min 30 osób) 

 

Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW ( do 

kwoty 10.000 PLN), 1 nocleg w ośrodku wczasowym,                        

1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota, przewodników 

miejscowych, bilet wstępu na Pola Grunwaldu i rejs statkiem na 

trasie Buczyniec- Elbląg, podatek vat, składkę na TFP  i TFG.  

 

Cena nie obejmuje: Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej 

z przyczyny nagłego zachorowania ubezpieczonego m. in. na 

COVID-19, obowiązkowej kwarantanny ubezpieczonego, izolacji 

ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego lub osób im bliskich – 

koszt 4% wartości wycieczki; dopłaty do pokoju 1 osobowego. 

 

 

 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka w wycieczce. 
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