Travel Shop

„Przygoda na Rugii i Hansa Park”
Straslund , Rugia
Atrakcje: Zwiedzanie oceanarium, wycieczka rowerowa, Hansa Park
ilość dni: 3 dni
grupa wiekowa: - szkoła podstawowa - szkoła średnia
cena od: 775 PLN

(przy grupie 45 os.)

Program
DZIEŃ 1 – STRALSUND i Koenigsstuhl
7:00 Wyjazd ze Szczecina.
Przejazd do Stralsundu.
10:30 – 12:30 Zwiedzanie Oceanarium w Stralsundzie - ryby z głębin morza Bałtyckiego I Północnego oraz ekspozycja
'Giganci oceanów” zrobią na nas wrażenie.
Ok. 13:00 -14:00 Spacer nadbrzeżem w Stralsundzie;Spacer po zabytkowej starówce Stralsundu wpisanej na listę
UNESCO. A na nim odkryjemy podczas gry terenowej Kościół Mariacki, ratusz, średniowieczne mury i bramy miejskie,
Kamienice Wulflamów i Scheele; Warto wiedzieć, że zaś 363 kamienic na Stralsundskiej starówce jest wpisanych do
rejestru zabytków.
W trakcie spaceru po starówce czas na lunch ( we własnym zakresie)
Przejazd imponującym mostem na wyspę Rugię.
15:30-18:00 Najwyższy klif Rugii - Koenigsstuhl (Tron Królewski) z panoramą Bałtyku i kredowych klifów. Aktywne
zwiedzanie Centrum Parku Narodowego KÖNIGSSTUHL (dotyczące siedlisk spotykanych na Rugii – karta pracy +
audioguide).
Przejazd do miejsca zakwaterowania.
18:30 Obiadokolacja.
Spacer na plażę.
Nocleg 1 - Rugia
DZIEŃ 2 – RUGIA
Śniadanie. Prowiant na drogę
Przejazd Wyjazd na wycieczkę rowerową pięknie przygotowanymi szlakami rowerowymi, a w trakcie jej trwania:
Odwiedzimy – Naturerbe Zentrum Rugen – 40 metrową wierzę w kształcie orlego gniazda, do której dochodzi się
zawieszonymi wśród koron drzew kładkami. Poszukamy odpowiedzi na zadania w karcie pracy (oczywiście po
niemiecku)
Zwiedzimy na rowerach uroczy kurort nadmorski Blitz.
Zdobycie na rowerach wzgórza, nad którym góruje myśliwski zamek.
W trakcie wycieczki rowerowej czas na lunch ( we własnym zakresie)
Powrót do Prory. Po wycieczce rowerowej wrócimy do autokaru.
16:30-18:00 Złożymy krótką wizytę w Karls Erlebnis Dorf Zirkow - truskawkowym miasteczku pełnym wesołych atrakcji i
niespodzianek.
19:00 Obiadokolacja
20:00 Wieczór rozgrywek sportowych: siatkówka, piłka nożna lub podchody.
Nocleg 2 - Rugia
DZIEŃ 3 – HANSA PARK
7:00 Śniadanie w hostelu. 8:00 Wykwaterowanie.
Zabieramy lunch pakiet na drogę.
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Ok. godziny 12:00 – przyjazd do Hansa Park – jedynego w Niemczech Parku Rozrywki zlokalizowanego nad samym
morzem. Park zapewni rozrywkę wszystkim jej spragnionym. Czeka na Was: kolejka górska „Nessie” oraz kolejka
„Przekleństwo Nowogrodu” z najbardziej stromym na świecie zjazdem w ciemność, wystrzał z katapulty, „Latający
Rekin” i „Latający Holender” oraz gigantyczne jo-jo „Power Tower Monte Zuma”.
W trakcie pobytu w parku rozrywki – czas na posiłek we własnym zakresie.
Wyjazd z Hansa Park około godziny 18:00
Planowy powrót pod szkołę około godziny 23:00.

Cena zawiera
transport wygodnym autokarem;
2 noclegi w hostelu na wyspie Rugii (łazienki ogólnodostępne na piętrach);
2 x śniadanie, 2 x lunch pakiet, 2 x obiadokolacja;
realizację programu;
wypożyczenie rowerów w dniu 2;
opiekę i komentarz pilota TRAVEL SHOP;
ubezpieczenie KL i NNW SIGNAL IDUNA;
podatek VAT;
CENA NIE ZAWIERA:
Obiadu w dniu 4 (możliwość zamówienia obiadu w Hansa Park + ok. 8-10 EURO);
Biletów wstępu do zwiedzanicyh obiektów (obowiązkowo) + ok. 45 Euro /os.

Dodatkowe informacje
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