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MAZURY I SUWALSZCZYZNA 
3 dni 

 

Mazury zwane często Krainą Tysiąca Jezior, co bardzo trafnie oddaje ich charakter. To wyjątkowe 

miejsce dla żeglarzy i kajakarzy, którzy spędzają całe dnie opływając jeziora połączone kanałami oraz 

miłośników leśnych wędrówek, którzy znajdą tu ciszę i spokój.  

Suwalszczyzna to region rozległych równin, jezior, rzek i wzgórz co wpływa na komfortowy wypoczynek 

podczas zwiedzania, spacerów po parkach narodowych, żeglowania, wędrówek konnych czy spływów 

kajakowych. 

 

Ramowy program wycieczki: 

1 dzień 

Wyjazd w godzinach nocnych, przejazd do Olsztyna a następnie zwiedzanie stolicy Warmii i Mazur z 

przewodnikiem: 

✓ Stare Miasto, Rynek, Zamek Biskupów Warmińskich, Park Zamkowy, 

Kościół Katedry św. Jakuba i Bramę Górną. 

Przejazd do Mrągowa, zwiedzanie z przewodnikiem: 

✓ amfiteatr na brzegu jeziora Czos, gdzie corocznie odbywa się Piknik 

Country, 

✓ spacer po mieście, 

✓ Ratusz miejski i dawna strażnica Bośniacka. 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

2 dzień 
Śniadanie, przejazd do Świętej Lipki: 

✓ Bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 

Przejazd do Reszela, zwiedzanie z przewodnikiem: 

✓ Zamku biskupów warmińskich. 

Przejazd do Kętrzyna, zwiedzanie z przewodnikiem: 

✓ Zamek krzyżacki oraz obronny kościół gotycki pod wezwaniem świętego 

Jerzego. 

Przejazd do Wilczego Szańca: 

✓ zwiedzanie z przewodnikiem kwatery Hitlera, to największa i najbardziej rozpoznawalna polowa 

kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, która była w użyciu od 1941 do 1945 roku. Wspaniała atrakcja 

turystyczna, odwiedzaną przez niemal ćwierć miliona turystów rocznie. Bunkry wciąż kryją wiele 

zagadek i imponują swoimi rozmiarami, rozmachem oraz solidnością. 

Obiadokolacja, nocleg. 
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3 dzień 
Śniadanie, przejazd do Wigry a następnie: 

✓ Zespół klasztorny kamedułów jeden z najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny, gdzie liczne 

zakamarki i bogata historia sprawią, że wizyta w klasztorze stanie się 

wielka przygodą. 

✓  rejs statkiem po Wigierskim Parku Narodowy (ok. 1 godziny). 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 
 

CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 2 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 2 śniadania, 2 obiadokolacja, obiad w trzecim dniu wycieczki; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 

 
 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 

przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  
od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   

 


