
Projekt wycieczki  

Kaliningrad 

w dniach 26 czerwca (piątek) – 28 czerwca (niedziela) 2020 roku 

Dzień 1. (piątek). Wyjazd z Łodzi o godz. 6
30 

z parkingu UL przy Tramwajowej na trasę Warszawa - Ostróda 
(ewentualne zwiedzanie) - Buczyniec- Elbląg. Po drodze posiłek w ramach wymagań własnych i na własny koszt. 
W Buczyńcu transfer na stateczek Żeglugi Ostródzko-Elblądzkiej  - ok. 4,5 godzinny rejs po najciekawszej części 
kanału Ostródzko-Elbląskiego (pochylnie) do Elbląga. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2. (sobota). Po śniadaniu wyjazd w kierunku enklawy kaliningradzkiej przez Frombork, Braniewo,  granicę 
w Mamonowie do Kaliningradu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Czas wolny. Późnopopołudniowy wyjazd  
z Obwodu Kaliningradzkiego i powrót do Elbląga. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3. (niedziela). Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd na trasę Elbląg - Olsztyn (krótki spacer po 
stolicy Warmii i Mazur oraz czas wolny) - Olsztynek -  Nidzica (ewentualnie wejście na zamek) - Warszawa - 
Łódź. Powrót do domu w późnych godzinach wieczornych. 

ŚWIADCZENIA ze strony organizatora wycieczki - Biura Podróży „Areatour” -  Andrzej Kołłątaj: 

Transport: autokar z barkiem i WC, zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe w hotelu *** w Elblągu: wyżywienie: 
HB (2 śniadania, 2 obiadokolacje - zupa, danie drugie, napój), ubezpieczenie: (NNW Polska + KL, NNW Rosja): 
opieka pilota na całej trasie; rejs Buczyniec - Elbląg), przewodnik polskojęzyczny po Kaliningradzie: 
dokumentację graniczną i wizową (e-wizy): podatek VAT. 

Cena wycieczki 650 PLN przy 38. uczestników /może być niższa przy większej liczbie/. 

Proponuję rozłożenie jej na 3 raty uiszczane w wysokości:  

- pierwsza - płatna do końca marca 2020 r. w wysokości 200 PLN, traktowana jako zaliczka uczestnictwa  
w wyjeździe, 

- druga - do końca kwietnia 2020 r. również w wysokości 200 PLN,  

- trzecia - do końca maja 2020 r. w wysokości 250 PLN (lub mniejsza) wraz z ksero pierwszej strony ważnego 
paszportu przez 6 miesięcy (od przekroczeniu granicy do Polski). 

Wpłat można dokonywać na poniżej podane konto przelewem bankowym, wpłatą na poczcie lub osobiście  
w biurze z pod hasłem Kaliningrad 26-28 czerwca 2020 

Głównym organizatorem wycieczki jest ww. Biuro Podróży „Areatour”, 90 410 Łódź, Piotrkowska 31 lok. 52., tel. 
+ 48 42 630 80 00, + 48 692 160363. Nr Konta: Bank PKO BP PL 80 1440 1231 0000 0000 1644 7161. 

Współorganizatorem zaś kol. Ireneusz Kolendo  (tel. kontaktowy 504  48 17 49 - pn. wt. śr.  w godz. 17
00

- 19
00 

), 
który będzie przyjmował tylko zapisy chętnych. Liczymy przede wszystkim na duży udział w imprezie kol. kol. 
emerytów z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w UŁ wraz z rodzinami, ale również czynnych pracowników - 
członków ZNP. 

Zgłaszających się na  wycieczkę proszę: 

1. sprawdzić ważność paszportu, 

2. podać nazwisko i imię, 

3. ujawnić datę urodzenia, 

4. podać serię i numer paszportu oraz zakres jego ważności, 

5. podać numer telefonu kontaktowego.                                                                           Ireneusz T. Kolendo 


