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

WARMIA I MAZURY   
POLA GRUNWALDU – HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO – PARK DZIKICH 

ZWIERZĄT – ZAMEK RYN – TWIERDZA BOYEN – WILCZY SZANIEC  

– SPŁYW RZEKĄ KRUTYNIA – OLSZTYN 

 
1 dzień 

 

Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Stębarka. Wizyta na Polach Grunwaldu.  

To tu rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecza. Następnie przejazd  

do Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku, w której zobaczymy jak powstają 

szklane kwiaty, ptaszki, kotki, wazony i inne szklane „cudeńka”. Po południu 

przejazd do Kadzidłowa. Spacer z przewodnikiem po Parku Dzikich Zwierząt, gdzie 

z bliska można zobaczyć wiele dzikich i rzadkich gatunków zwierząt takich jak ryś, 

wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. Zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe  

z łazienkami), obiadokolacja, nocleg. 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu zwiedzanie Zamku Ryn – świadka burzliwych dziejów Mazur  

i dawnych Prus Wschodnich. Zobaczymy oryginalne wnętrza, pięknie zachowane 

elementy gotyckich portali i sklepień oraz bogaty zbiór oryginalnych elementów 

uzbrojenia. Przejazd do Giżycka, zwiedzanie Twierdzy Boyen - zbudowana  

z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV, twierdza o kształcie gwiazdy, stanowiła 

ważny obiekt strategiczny w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp 

na teren państwa pruskiego. Po południu zwiedzanie z przewodnikiem Wilczego 

Szańca – głównej kwatery Adolfa Hitlera. 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. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie spływ łodziami po rzece Krutynia – jednej 

z najpiękniejszych tras wodnych w Polsce. Przejazd do Olsztyna – największego 

miasta Warmii i Mazur – stolicy regionu. Zwiedzanie malowniczej starówki oraz 

seans astronomiczny w Planetarium. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną.  

W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. Mc Donald’s) płatny we własnym 

zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 30 zł/os. 

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach popołudniowych.  
 

 

Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingi,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie,  

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 85 zł/os. 

 

Sugerowane bilety wstępów: 

• Stębark – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem ..………..… cena:  ok. 12 zł/os. 

• Olsztynek – Huta Szkła Artystycznego ……………….…. cena:  ok. 10 zł/os. 

• Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie………….……….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Ryn – Zamek ………………….…………...………………... cena:  ok. 10 zł/os. 

• Giżycko – Twierdza Boyen ……….….………...………….. cena:  ok. 8 zł/os. 

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

• Spływ łodziami rzeką Krutynia ………..………………… cena:  ok. 10 zł/os 

• Olsztyn – planetarium ……….……….……………...……. cena:  ok. 11 zł/os. 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 495,- 

36 – 40 530,- 

31 – 35 580,- 

25 – 30  640,- 

 cena obowiązuje do 31.12.2022 
 

 

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

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Wilhelm_IV_Pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_gwiazda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus


Zamiennie proponujemy: 
 

• Rejs statkiem na trasie Ruciane Nidy – Mikołajki (ze śluzowaniem) ……………. cena:  ok. 35 zł/os. 

• Giżycko – park linowy Wiewióra ……………………………………………………. cena:  ok. 25-35 zł/os. 

• Galindia – historycznej krainie plemienia Galindów ….……………….…….…...... cena:  ok. 18 zł/os. 

• Lidzbark Warmiński – zamek ……….……………………………………….……….. cena:  ok. 12 zł/os. 

• Giżycko – Twierdza Boyen – lekcja …………...…………………………………....... cena:  ok. 18 zł/os. 

• Gierłoż – Mazurolandia ………..…………………………………...…………………. cena:  od. 16 zł/os. 

• Olsztyn – Muzeum Warmii i Mazur………………………...……………….………. cena:  ok. 10 zł/os. 

• Reszel – zamek i fortyfikacje ………………………………………………………….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Mamerki – Kwatera Niemieckich Wojsk Lądowych – replika bursztynowej komnaty ….. cena:  ok. 12 zł/os. 

• Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego …………………………………… cena:  ok. 11 zł/os. 

• Pieniężno – Muzeum Misyjno-Etnograficzne ………………………………………. cena:  ok. 4 zł/os.    REMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


