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REWAL– KOŁOBRZEG 

 

Program ramowy: 

I dzień 

Przejazd do Biskupina – zwiedzanie najbardziej znanego w Europie Środkowej 

rezerwatu archeologicznego, na terenie którego odkryte zostały zachowane w znakomitym 

stanie drewniane konstrukcje osiedla sprzed ponad 2700 lat, przyjazd do Rewala na 

obiadokolację i nocleg 

lub 

Kórnik – zwiedzanie neogotyckiego zamku Działyńskich otoczonego arboretum i 

zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, w tym wspaniałej galerii malarstwa przełomu 

wieków oraz powozowni, wchodzących w skład barokowo-klasycystycznej rezydencji hrabiów 

Raczyńskich, spacer wśród słynnych rogalińskich dębów 

 

II dzień 

Śniadanie, (pobranie suchego prowiantu), przejazd do Międzyzdrojów, zwiedzanie z 

przewodnikiem  – Muzeum Figur Woskowych, rezerwat Żubrów, promenada i molo. Przejazd 

do miejscowości Wapnica – jeziorko Turkusowe. Przejazd do Lubinia na punkt widokowy tzw. 

„Zielonkę” (80 m n.p.m.), aby podziwiać panoramę wstecznej delty Świny, Zalewu 

Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, powrót na obiadokolacje i nocleg 

 

III dzień 

Po śniadaniu zwiedzanie Trzebiatowa - miasta o pasjonującej historii związanej z 

dziejami Pomorza Zachodniego i Polski, o czym świadczą znakomicie zachowane i 

pieczołowicie odrestaurowane liczne zabytki (w tym oryginalny, średniowieczny, 

szachownicowy układ ulic Starego Miasta), obiad, czas do dyspozycji uczestników, kolacja 

nocleg 

 

IV dzień 

Śniadanie, (pobranie suchego prowiantu), przejazd do Kołobrzegu, spacer z 

przewodnikiem po znanym kurorcie i jednym z najstarszych miast Pomorza Zachodniego,  
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gdzie warto obejrzeć Latarnię Morską, neogotycki Ratusz z XIX wieku, przypominający 

średniowieczny zamek pałac Brunszwickich czy unikatową Nową Starówkę, udającą starą 

zabudowę oraz fortyfikacje twierdzy Kołobrzeg, Piracka Przygoda – 2 godz. obiadokolacja, 

nocleg 

 

V dzień 

Po śniadaniu przejazd do Kłóbki - Skansen Wsi Kujawsko-Dobrzyńskiej  

lub 

Ciechocinka, zwiedzanie z przewodnikiem – Dworek Prezydencki, Kościół Parafialny, 

Prawosławna Cerkiew pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, Teatr Letni, zbudowana w 

stylu "szwajcarskim" Pijalnia Wód Mineralnych, zachwycająca swą elewacją, zdobioną 

drewnianą ażurową koronką; zaprojektowana w zakopiańskim stylu Muszla Koncertowa, 

Tężnie - unikatowa i największa w Europie konstrukcja drewniana do odparowywania wody z 

solanki, ok. 15.00 obiad, ok. 20.30 powrót 

 

 

Świadczenia: 

Cena od 620 zł (kalkulacja dla 42-45 ucz.) obejmuje:  

 przejazd autokarem 

 cztery noclegi 

 wyżywienie wg programu 

 przewodników – Biskupin, Międzyzdroje, Trzebiatów, Kołobrzeg, Kłóbka lub 

Ciechocinek, wstępy – rezerwat archeologiczny, Muzeum Figur Woskowych, rezerwat 

żubrów, punkt widokowy, Piracka Przygoda, Skansen Wsi Kujawsko-Dobrzyńskiej lub 

tężnie w Ciechocinku 

 opłaty parkingowe 

 ubezpieczenie NNW (konieczna lista uczestników) 

 


