Biuro Podróży Exodus

KALININGRAD I OBWÓD KALININGRADZKI: FASCYNUJĄCA KULTUROWA MOZAIKA PO RAZ
PIERWSZY BEZ WIZY
Smaki królewieckiego marcepanu, najwięsza kopalnia bursztynu na świecie, grobowiec Immanuela Kanta w
katedrze mariackiej, radzieckie nadbałtyckie kurorty - Swietłogorsk i Zelenogradsk, "tańczący las" na Mierzei
Kurońskiej, radziecka łódź podwodna w Muzeum Światowego Oceanu.
UWAGA: program ma charakter ramowy a kolejność zwiedzania poszczególnych punktów może ulec
zmianie.
UWAGA: wymagany jest paszport ważny min. 6 miesięcy od dnia zakończenia imprezy, posiadający
miejsce na pieczątki !!!
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 4 dni
Terminy:
04.10.2019 - 07.10.2019 1399 PLN
Program:
1.dzień: 04:00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej). Przejazd przez
Polskę (można wsiadać po wcześniejszym uzgodnieniu na trasie przejazdu m.in.: Świebodzin, Poznań,
Gniezno, Toruń, Gdańsk, Elbląg). Wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego.
Zwiedzanie KALININGRADU (KRÓLEWCA) - Muzeum Marcepanu z degustacją, historyczne dzielnice
Amalienau i Ratshof, katedra Matki Bożej i św. Wojciecha na wyspie (miejsce spoczynku książąt pruskich,
wielkich mistrzów krzyżackich oraz m.in. filozofa Immanuela Kanta), Plac Zwycięstwa, znane pomniki
(Kolegów Astronautów, Walczące Bizony), odrestaurowane nabrzeża tzw. wioski rybackiej (z przewodnikiem
lokalnym).
W godzinach wieczornych - zakwaterowanie w hotelu***. Obiadokolacja, nocleg.
2.dzień: 07:00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Przystanek JANTARNYJ (PALMNIKI) - obserwacja z punktu widokowego księżycowego krajobrazu
największej kopalni odkrywkowej bursztynu na świecie (90% globalnego wydobycia !!!), piramida zbudowana
z 500 kg bursztynu (z przewodnikiem lokalnym).Spacer po SWIETŁOGORSKU (RUSZOWIE) - słynny kurort
nad Bałtykiem (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
W godzinach wieczornych - powrót do hotelu***. Obiadokolacja, nocleg.
3.dzień: 07:00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Przejazd przez REZERWAT PRZYRODY MIERZEI KUROŃSKIEJ (lista UNESCO) oddzielającej Zalew
Kuroński od Morza Bałtyckiego - imponujące wydmy, "tańczący las", stacja ornitologiczna Fringilla z
romantycznym punktem widokowym na Zatokę Kurońską (z przewodnikiem lokalnym).
Spacer po ZELENOGRADSKU - słynny kurort i uzdrowisko nad Bałtykiem (z przewodnikiem lokalnym).
W godzinach wieczornych - powrót do hotelu***. Obiadokolacja, nocleg.
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4.dzień: 07:00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Zwiedzanie MUZEUM ŚWIATOWEGO OCEANU (radziecka łódź podwodna B-413) (z przewodnikiem
lokalnym).
Zwiedzanie imponujących miejskich fortyfikacji FORTU DONHOFF (z przewodnikiem lokalnym).
Wyjazd z Obwodu Kaliningradzkiego. Przejazd przez Polskę.
Około 02.00 - rozwiazanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod Palmiarnią.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) - ok. 1800 km
noclegi: 3 x hotel***, pokoje 2-osobowe z łazienką/WC
wyżywienie: 3 śniadania + 3 obiadokolacje
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
pakiet realizacji programu (rezerwacje i wejściówki do obiektów turystycznych, lokalny przewodnik,
opłaty parkingowe i administracyjne, zestawy słuchawkowe) 65 EUR (obowiązkowo, płatne w
autokarze)
napoje do obiadokolacji
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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