
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 1 - 5 maja 2013 wycieczkę krajoznawczą 
 

SZLAKIEM ZAMKÓW KRZYŻACKICH 
PROGRAM 

I DZIEŃ 1 maja (środa) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 100 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Łódź, Toruń. 
Przyjazd na godz. 800. Toruński zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Toruński Rynek i Ratusz Staromiejski zajęły 3. miejsce w plebiscycie czytelników 
polskiej edycji National Geographic Polska na 30 najpiękniejszych miejsc na świecie.  Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem; mury obronne, kościół NMP, ratusz staromiejski z Muzeum Okręgowym, kamienica „Pod 
Gwiazdą”, katedra św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, pałac Eskenów z muzeum, ruiny zamku 
krzyżackiego, kościół św. Jakuba, dom Mikołaja Kopernika. Przejazd do Golubia-Dobrzynia, tu zwiedzanie 
zamku krzyżackiego z przewodnikiem - jednego z piękniejszych zamków Polski Północnej. Na trasie Toruń 
– Golub-Dobrzyń obiad w restauracji. Przejazd do miejsca noclegowego OW Polanka nad jeziorem 
Kamionkowskim. 

II DZIEŃ 2 maja (czwartek) – śniadanie. Przejazd do Radzynia Chełmińskiego, zwiedzanie zamku 
krzyżackiego będącego w częściowej ruinie. Na terenie zamku kręcone były sceny do filmu „Samochodzik 
i templariusze”. Przejazd do Grudziądza, zwiedzanie starówki. Przejazd do Kwidzynia, zwiedzanie zamku 
krzyżackiego z muzeum oraz gotyckiej bogato wyposażonej katedry. Charakterystycznym elementem zamku 
jest największa na terenie państwa krzyżackiego wieża sanitarno-obronna gdanisko. Gdanisko jest połączone 
z głównym korpusem zamku najdłuższym na świecie gankiem wspartym na pięciu wysokich arkadach 
o wysokości kilkunastu metrów. Przejazd do Iławy, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w OW PTTK 
„Leśna” nad jeziorem Jeziorak.  
 

III DZIEŃ 3 maja (piątek) – śniadanie. Przejazd do Ostródy. Miasto położone nad jeziorem Drwęckim, 
połączone jest kanałowym szlakiem wodnym z Elblągiem. Zwiedzimy tu zamek pokrzyżacki kilkakrotnie 
przebudowywany. W nim muzeum. Przejazd do Gietrzwałdu, tu zwiedzimy bazylikę Narodzenia NMP. 
Przejazd do Morąga, tu zwiedzimy gotycki kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła. Przejazd do 
Buczyńca, gdzie znajduje się Muzeum Kanału Elbląskiego i pochylnia Buczyniec o długości 550m. Przejazd 
do Malborka, zwiedzanie największego gotyckiego zamku na świecie (UNESCO). Przejazd do Gniewa, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotel Na Wzgórzu**. 
 

IV DZIEŃ 4 maja (sobota) – śniadanie. Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Gniewie. Przejazd do Świecia, 
zwiedzanie zamku krzyżackiego z najwyższą krzywą wieżą w Polsce. Przejazd do Chełmna, nazywanego 
miastem zakochanych. Chełmno jest wyjątkowo bogate w zabytki, zachowało się tutaj siedem gotyckich 
kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny oraz prawie cały obwód murów 
miejskich, renesansowy ratusz. Tu obiad, przejazd do miejsca noclegowego OW Polanka nad jeziorem 
Kamionkowskim. 
 

V DZIEŃ 5 maja ( niedziela ) – śniadanie. Przejazd do Chełmży, zwiedzanie Katedry. Możliwość udziału 
we mszy św. Przejazd do Torunia, zwiedzanie Fortu IV i Muzeum Etnograficznego. Powrót autokarem do 
Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA ; 470  zł – członkowie PTTK   460 zł – członkowie SKKT     490 zł - niezrzeszeni 
 

ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota i miejscowych przewodników, 
opłaty za muzea w Toruniu, 4 noclegi z HB ( 1/2 i 4/5 w  OW Polanka nad jeziorem Kamionkowskim, 2/3 
w Iławie OW PTTK „Leśna” nad jeziorem Jeziorak, 3/4 w Gniewie w hotel Na Wzgórzu**), pokoje 2,3 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT 
i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje 

wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 


