
  

  

WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA      SS  ZZ  KK  OO  LL  NN  AA  
 

SZLAK WARMIŃSKI 
ZAMEK W LIDZBARK WARMIŃSKIM – SANKTUARIUM W ŚWIĘTEJ LIPCE – 

WILCZY SZANIEC – OLSZTYN STOLICA WARMII – PARK ETNOGRAFICZNY 

W OLSZTYNKU – POLA GRUNWALDU 

 
1 dzień 

 

Pojedziemy do Lidzbarka Warmińskiego – jednego z najlepiej zachowanych 

gotyckich zamków średniowiecznych w Polsce, często nazywanego „Wawelem 

Północy”. Następnie odwiedzimy Świętą Lipkę. To tu znajduje się jedno  

z najważniejszych i najpiękniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce. Samotną 

lipę rosnącą pośród bagien, obudowano drewnianą kaplicą, którą następnie 

zastąpiono pięknym, bogato zdobionym barokowym kościołem. Po południu 

udamy się do głównej kwatery Adolfa Hitlera nazywanej Wilczym Szańcem.  

Jest to ukryty w lesie kompleks budynków na którego terenie znajdują się m.in. 

schrony, lotniska i dworzec kolejowy. W Wilczym Szańcu zapadały najważniejsze 

w czasie trwania wojny decyzje. To tu Hitler wdrażał w życie kluczowe plany,  

tu zrealizowano nieudany zamach na jego życie. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem zakwaterowanie i nocleg w okolicach Olsztyna (pokoje 2-5 osobowe  

z łazienkami). 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu pojedziemy do Olsztyna – największego miasta Warmii i Mazur – 

stolicy regionu. Zwiedzimy XIV-wieczny gotycki zamek. Obecnie na zamku ma 

siedzibę Muzeum Warmii i Mazur. Następnie udamy się na niezwykle malowniczą 

starówkę oraz odwiedzimy gotycką katedrę św. Jakuba. Na zakończenie 

zwiedzania stolicy Warmii weźmiemy udział w seansie astronomicznym  

w Planetarium. Z Olsztyna udamy się do Olsztynka, gdzie zwiedzimy jeden  

z najstarszych w Polsce Park Etnograficzny – Muzeum Budownictwa Ludowego. 

Ostatnim punktem programu będą Pola Grunwaldu. To tu rozegrała się jedna  

z największych bitew średniowiecza. Pamiątką tamtych wydarzeń jest pomnik oraz 

muzeum, gdzie można obejrzeć seans filmowy, a także zapoznać się  

z dokumentacją bitwy i znaleziskami archeologicznymi. Po południu wyjazd  

w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub 

McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia 

dwudaniowego obiadu w cenie 40 zł/os. Przyjazd przed szkołę w godzinach 

wieczornych. 

 

Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 105 zł/os. 

 

 

 

 

 

 
 

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

DZIECI CENA 

41 – 51  399,- 

36 – 40 435,- 

31 – 35 485,- 

25 – 30  545,- 

 cena obowiązuje do 31.12.2023 

 



 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Lidzbark Warmiński – Zamek ……………...….………………………………………….………...……. cena:  ok. 20 zł/os. 

• Święta Lipka – sanktuarium ……………………………………………………………………..……..…. wolne datki 

• Gierłoż – Wilczy Szaniec……………………………………………………………..………..…………… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Olsztyn – Muzeum Warmii i Mazur…………….................................................................……..………. cena:  ok. 18 zł/os. 

• Olsztyn – planetarium ………………………..…….………………………………………………..….…. cena:  ok. 13 zł/os. 

• Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego ………………………………………………………… cena:  ok. 13 zł/os. 

• Stębark – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem …………………………………………………………..… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Rezerwa na zmianę cen biletów wstępu w 2023 roku …………………………………..……………… ok. 10 zł/os. 

 

 

Zamiennie proponujemy: 
 

• Pieniężno – Muzeum Misyjno-Etnograficzne ………………....................................................................  REMONT 

• Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Maryjne …………………………………………..………………… cena:  ok. 3 zł/os. 

• Reszel – zamek i fortyfikacje ……………………………………………………………………...……….. cena:  ok. 15 zł/os. 

• Gierłoż – Mazurolandia ………..………………………………………………………..…………………. cena:  od 20 zł/os. 

• Mamerki – Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych oraz replika Bursztynowej Komnaty…………... cena:  ok. 12 zł/os. 

• Olsztynek – Huta Szkła Artystycznego ……..………………………………………………………...…. cena:  ok. 13 zł/os. 
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