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Żuławy, Kanał Elbląski
Typ: Klasyczna
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena: (zł/osobę) Do ustalenia.
Ilość dni: 3

Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania 6.00
Przejazd do Golubia, Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
Przejazd do Nowej Kościelnicy i Ostaszewa - wsie położone na obszarze Żuław w niewielkiej odległości od Wisły.
Będziemy podziwiać piękno małych żuławskich miejscowości w towarzystwie przewodnika.
Na trasie wycieczki murowany dom z mansardowym dachem, dom podcieniowy rodziny Klassen, dom z zagrody
holenderskiej, dom podcieniowy rodziny Wiebe, zabytkowe gospodarstwo Państwa Hersztek (dworek, spichlerz,
zabudowania gospodarcze, wytwórnia płytek ceramicznych( Manufaktura Hersztek)
Na zakończenie wycieczki biesiada (kiełbaska, grochówka, bigos, ciasto,kawa,herbata) w towarzystwie pan z zespołu
Żuławianki)
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja
Dzień II
Śniadanie (stół szwedzki) 8.00
Przejazd do Elbląga .Spotkanie z przewodnikiem.
Spacer ulicami Starego Miasta " Ścieżka Kościelna" Katedra Św. Mikołaja, Brama Targowa z Piekarczykiem.
Przejazd do Aniołowa - jedyna wioska o tej nazwie w Polsce słynąca z organizowania corocznych Zlotów Aniołów.
Będziemy uczestniczyć w warsztatach kulinarnych które przybliżą nam trudną sztukę smażenia racuchów zwanych "
ruchańcami do tego napoje diabelska kita i anielska pokusa.
Dzień III
Śniadanie (stół szwedzki) Wykwaterowanie
Rejs Kanałem Elbląskim - to jedna z najpiękniejszych dróg wodnych w Europie. Podczas rejsu można podziwiać
malownicze krajobrazy oraz zabytkowe urządzenia hydrotechniczne. Godzina rejsu godz
Przejazd do Torunia
Obiad ( we własnym zakresie)
Powrót do miejsca zamieszkania

Cena będzie zawierać:
# przejazd autokarem Klimatyzacja, WC
# nocleg
# wyżywienie (śniadanie- obiadokolacja - stół szwedzki)
# bilet do zamku w Golubiu
# opłata przewodnika regionalnego
# biesiada
# wizyta w Aniołowie
# bilet na kanał Elbląski
# opłaty parkingowe, podatek VAT
# ubezpieczenie
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