XVII Ogólnopolski
Guide Tour
26-29.03.2020r.
Trzebiatów – Szczecin – Berlin - Szczecin
czwartek 26.03.20r.
8:30 - Przyjmowanie gości w pałacu – kawa, herbata , ciasto
10:00 Otwarcie Guide Tour; wystąpienia: burmistrza, przedstawiciela działu promocji oraz zaproszonych gości
- dr Janina Kochanowska;
• przejazd do Gąbina – Mandragory EkoPark
• obiad w restauracji „Ratuszowa”
• wyjazd z Trzebiatowa z parkingu na Placu Lipowym do Szczecina
• zakwaterowanie w Hotel Victoria, Plac Stefana Batorego 2A, 70-207 Szczecin
20:00 – 1:00 Uroczysta kolacja przy muzyce DJ – motywy morskie mile widziane.

piątek 27.03.20r.
Śniadanie,
Zwiedzanie Szczecina
• Podziemia budynku Urzędu Wojewódzkiego
• Wały Chrobrego
• Filharmonia
• Zamek Książąt Pomorskich
• Stary Ratusz
Obiad
• Przejazd po Szczecinie
Kolacja
19:00 Wyjście na koncert do Filharmonii im. M. Karłowicza

sobota 28.03.20r.
Śniadanie
Wyjazd do Berlina
• Aleksanderplatz z wieżą TV i czerwonym ratuszem
• Wyspa Muzeów (UNESCO)
• Aleja Unter den Linden (m.in. Nowy Odwach, rektorat Uniwersytetu Humbolta, Bebel Platz,
katedra katolicka)
• Pomnik Ofiar Holokaustu
• Brama Brandenburska
• Częściowy objazd miasta - Karillon, dom Kultur Świata, Pałac Prezydencki
Przerwa obiadowo- kawowo-zakupowa (ok. 1,5-2 godz.) we własnym zakresie.
• Budynek Reichstagu (wjazd na kopułę i podziwianie panoramy miasta z
audio guides w jęz. polskim. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez
administratora !)

Niedziela 29.03.19r.
Śniadanie
• Rejs Statkiem
• Muzeum Techniki
• Cmentarz komunalny
15:00 obiad -zakończenie Guide Tour
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i własnej interpretacji programu Guide Tour.

➢Koszt dla przewodników, pilotów, członków PTTK – 670zł /os.

➢Koszt dla pozostałych osób– 720zł /os.
możliwość wpłaty w II ratach :
➢I wpłata
370 zł do 31.01.20r.
➢II wpłata
300/350 zł do 29.02.20r.

➢Pierwszeństwo uczestnictwa dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
➢Członkowie PTTK z aktualną opłaconą składką
➢Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach ogólnego ubezpieczenia przez ZG PTTK. Pozostali
za dodatkową opłatą płatną w dniu przyjazdu.
➢Istnieje możliwość noclegu przed i po Guide -Tour po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu
w kwocie 60 zł/os. (1-n nocleg + śniadanie)
➢Zgłoszenia telefoniczne na listę. Termin wpłat jak wyżej. Liczba miejsc ograniczona (liczy się
data zgłoszenia). Zwrotów wpłat nie dokonujemy po 1.03.2020r.
➢Wpłaty dokonywać na konto: BS Wolin Oddział Międzyzdroje 87 9383 0007 0000 0534 2000
0020 PTTK O/Międzyzdroje ul. Kolejowa 2 z dopiskiem ,, Guide 2020 – wpisać imię i nazwisko
uczestnika.’
➢Osoby do kontaktów:
➢ Ewa Fudała – Prezes Koła „Baszta Kaszana” te. 695 – 870 – 377,
Aleksandra Gargała 503-081-424
➢E-mail pttkbasztakaszana@gmail.com
➢Potwierdzenia udziału w GUIDE wraz z dodatkowymi informacjami i programem szczegółowym przesłane zostaną
na adres mailowy podany w zgłoszeniu w terminie do dnia 16.03.2020r.

Do zobaczenia w Trzebiatowie!

