
AGAT Biuro Usługowo Handlowe 

ul. Mikulińska 37, Mikulin 

23-200 Kraśnik 

tel.: 81 884 01 37 

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na 

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY 

 

 

*** WYCIECZKI TRZYDNIOWE *** 

*** Odkrywamy Mazury *** 

 

Dzień 1. 

Przejazd autokarem do Olsztyna. Zwiedzanie miasta: Starówka, zamek kapituły warmińskiej z XIV w., 

w którym mieści się obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Zwiedzanie kolekcji muzealnych. Na dziedzińcu 

zobaczymy słynne baby pruskie – kamienne posągi. Wyjątkowym zabytkiem jest własnoręcznie 

wykonana przez Mikołaja Kopernika tablica astronomiczna z 1517 roku. Zobaczymy także mury 

miejskie z Bramą Wysoką, gotycką konkatedrę św. Jakuba, barokowy Stary Ratusz z XVII w. Na koniec 

zwiedzania miasta, pobyt w Planetarium wraz z prelekcja dydaktyczną. Zakwaterowanie w ośrodku, 

kolacja. Nocleg. 

 

Dzień 2. 

Śniadanie. Na miejscu zwiedzanie Wilczego Szańca - byłej kwatery Adolfa Hitlera w czasie II wojny 

światowej. Przejazd do Kętrzyna, spacer po mieście do zamku krzyżackiego z XIV – XVI w., wizyta w 

Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Jerzego. Wizyta w sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce, 

zwane "Częstochową Północy", które przyciąga pielgrzymów z dalekich stron Polski, udział w 

koncercie organowym. Przejazd do Reszel – zwiedzanie Zamku. Przejazd do miejsca zakwaterowania, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3. 

Śniadanie. Przejazd do Mikołajek, zwiedzanie miasta. Rejs po jeziorze Śniardwy lub gra terenowa dla 

grupy szkolnej. W grach terenowych możemy sprawdzić przede wszystkich samych siebie i rozwinąć 

swoje zdolności z zakresu terenoznawstwa. Polecamy gry, w których zmierzymy się z wyzwaniami 

zarówno intelektualnymi jak i fizycznymi. Proponujemy Państwu kilka wariantów. 

 

Cena zawiera: Transport autokarem AGAT, 2 noclegi w pensjonacie – pokoje wieloosobowe, 

wyżywienie śniadania (2), kolacje (2), ubezpieczenie NNW, 1 grę terenową, bilet wstępu do 

Planetarium, opiekę pilota podczas wyjazdu. 

 

Cena nie zawiera: innych biletów wstępu. 

 

Grupa 30 os. + 3 opiekunów Grupa 40 os. + 4 opiekunów Grupa 50 os. + 5 opiekunów 

od 469zł od 414zł od 367zł 

 

 

 

 

http://www.agattravel.pl/
http://www.agat.eu/

