WCZASY NAD MORZEM
USTRONIE MORSKIE 6 – 12 WRZEŚNIA 2021 (7 DNI)
w cenie wycieczki z przewodnikiem do Kołobrzegu, do
Koszalina i Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy
6 września 2021, poniedziałek – 1 dzień
Podstawienie autokaru na plac Solidarności – 06:40, wyjazd – godz. 07:00.
Na trasie będą trzy przerwy co 2 – 2,5 godziny. Możliwość napicia się kawy,
zjedzenia czegoś ciepłego. Na miejsce powinniśmy dojechać ok. godz. 15:00.
Pobyt rozpoczniemy obiadem.

INFORMACJE O USTRONIU MORSKIM

Ustronie Morskie
Położone jest na Pomorzu Zachodnim, 10 km na wschód od Kołobrzegu.
Piaszczysta, czysta plaża, molo spacerowe, nadmorski klimat, malowniczy klif to
atuty tej miejscowości. Ustronie Morskie jest znane i lubiane. Zarówno przystań
rybacka jak i stojące na plaży kolorowe kutry są dodatkową atrakcją Ustronia.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego -

ul. Bolesława Chrobrego 10
Doskonale widoczny z wielu punktów w Ustroniu Morskim, górujący nad
miejscowością - podobnie jak większość obiektów sakralnych. Neogotycką
świątynię wybudowano w 1885 roku. Najstarszą zachowaną częścią kościoła jest
prezbiterium, co można rozpoznać po wyraźnie innym odcieniu cegły w tej części
budowli. Wewnątrz warto obejrzeć ołtarz główny i drewniane sklepienie.

Molo

Ustronie Morskie może się pochwalić pierwszym Polsce molem, postawionym w
całości prywatnym wkładem. Pomost mierzy 87 metrów, przy czym na końcu ma
jeszcze taras o powierzchni 400 m², na którym funkcjonuje mała smażalnia ryb.
Co najważniejsze - wejście na molo jest bezpłatne. Poza tym, na spacer można
wybrać jeszcze dwa inne mola o długości ok. 100 m każde.

Zejście nr 7

Western Park

Zejście Nr 8

ul. Kolejowa

Dziki Zachód pełną gębą, czyli tematyczny park rozrywki, który umiejętnie łączy
zabawę z edukacją. Indiańskie opowieści, kowbojskie wyczyny w siodle, zabawy i
scenki… Część atrakcji, m.in. strzelnica (tomahawki, łuki i karabiny Winchester)
czy sporządzenie listu gończego z własną podobizną, są płatne osobno wymienialnymi na miejscu dolarami trzebińskimi. Czynne od 10:00 – 19:00. Bilet
seniorski (65lat) 10 zł

Szlaki turystyczne
Przez Ustronie Morskie przebiegają dwa szlaki turystyczne, świetnie nadające się
do pieszych wycieczek i będące fragmentem europejskiego szlaku E-9,

oznaczonego kolorem czerwonym, znad Atlantyku (z Brest we Francji) do
Braniewa w Polsce.
Wędrować można w dwóch kierunkach:
 do Gąsek: 8 km. Celem wędrówki jest urokliwa latarnia morska w
Gąskach.
 do Kołobrzegu: 11km. Ta trasa prowadzi z kolei promenadą nadmorską
i plażą, aż do Kołobrzegu. Podążając szlakiem, przecina się lotnisko
wojskowe w Bagiczu

Przystań rybacka – zejście nr 8 - smażalnie ryb, molo
Przystań rybacka w Ustroniu Morskim wyposażona jest w wyciąg linowy. O
poranku kutry są spuszczane na wody Bałtyku, po południu lub wieczorem wciągane za pomocą wyciągarki linowej na plażę. Zarówno przystań rybacka jak i
stojące na plaży kolorowe kutry są atrakcją turystyczną Ustronia Morskiego.
Złowione na tych kutrach ryby można zjeść w postaci smażonej lub wędzonej w
pobliskich smażalniach lub wędzarniach. Niegdyś tak liczne przystanie rybackie,
wraz z narastającymi ograniczeniami prawnymi w rybołówstwie i stopniowym
odchodzeniem ludzi od zawodu rybaka, powoli znikają z polskiego wybrzeża. Ta
w Ustroniu jest jedną z nielicznych które jeszcze istnieją.

7 września 2021, wtorek – 2 dzień
Po śniadaniu wspólne wyjście do Skansenu Chleba

Skansen Chleba w Ustroniu Morskim
Jak smakuje prawdziwy, wiejski chleb pieczony tylko i wyłącznie z naturalnych
składników? Coraz trudniej przekonać się o tym osobiście. Jednym
z najciekawszych miejsc, gdzie można skosztować tego rarytasu, jest położony
na granicy Sianożęt z Ustroniem Morskim Skansen Chleba. Placówka została
otworzona w 2006 r. i przypomina dom i zakład pracy pomorskiego piekarza z
XIX wieku. Wszystkie elementy - drewniane ściany i belki, trzcinowy dach, okna,
pruskie mury - wykonano z dbałością o szczegóły oraz wierność historii.
Najważniejszym punktem skansenu jest 120-letni piec opalany drewnem, gdzie
odbywa się ostatni etap przygotowania tradycyjnego chleba. Tam właśnie
powstaje między innymi 100% żytni na zakwasie chleb sarmacki. Oprócz pieca
będzie możliwość obejrzenia zabytkowych przedmiotów, które bardzo ściśle
związane są z procesem wypiekania . Wśród nich są na przykład stare żarna
(można na nich zemleć garstkę zboża), maselnice, krajalnice, dochówki i wiele
innych. Posłuchamy jak piecze się chleb. Skansen Chleba spełnia także rolę
restauracji z bogatym menu oraz domu weselnego.

8 września 2021 środa – 3 dzień
Po śniadaniu o godz. 09:00 wyjazd do Kołobrzegu.

Wycieczka do Kołobrzegu
Kołobrzeg jest uzdrowiskiem o unikalnym mikroklimacie. Szeroki pas wydm ze
zróżnicowanym drzewostanem i bujnie krzewiącą się zielenią, zapewnia
wielostronne, pozytywne oddziaływanie na organizm ludzki. Plaża w Kołobrzegu
należy do najczystszych w Polsce. Powietrze zawiera aktywne jodki i
mikroelementy, dzięki którym działa leczniczo, szczególnie na drogi oddechowe.
Zwiedzając miasto, należy pamiętać, że pod koniec II wojny światowej przez
Kołobrzeg biegła linia frontu, w wyniku czego miasto zostało zniszczone w prawie
90%. Dlatego ocalałych zabytków nie jest tak wiele. Obecnie, na miejscu Starego
Miasta, powstała zupełnie nowa dzielnica zwana przez miejscowych Nową
Starówką. Kołobrzeg znajduje się na liście miast Europejskiego Szlaku Gotyku
Ceglanego. Najlepszym przykładem architektury gotyckiej w mieście jest bazylika
mariacka oraz Baszta Lontowa.

 Monumentalna bazylika konkatedralna

To jedna z największych i najpiękniejszych gotyckich budowli w Polsce. Jej
początki sięgają XIV wieku, a historia jest niezwykle burzliwa. Świątyni nie
oszczędzały wojny i walki licznie toczone nad polskim morzem. Była także
miejscem obrad kapituły, co podkreśla jej ważną rolę.
 Plac Ratuszowy
Znajduje się tam XIX-wieczny budynek ratusza wzniesiony według projektu
znanego niemieckiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Obecnie mieści się w
nim
siedziba
władz
miasta
oraz
Galeria
Sztuki
Współczesnej.
Główna, środkowa wieża ozdobiona jest zegarem, godłem Polski oraz herbami
miasta. Obecny zegar, który wybija godziny i kwadranse jest kopią, a jego
oryginalną, zabytkową wersję można oglądać w kołobrzeskim muzeum. Do
czasów II wojny światowej na dziedzińcu ratusza stał pomnik króla Ferdynanda
Wilhelma III, a po wojnie trybuna honorowa partii. Dziś znajduje się tu fontanna
w kształcie granitowej kuli ziemskiej. Kulista rzeźba umieszczona jest w
specjalnym wodnym łożysku, dzięki temu z łatwością mogą ją przesunąć nawet
dzieci. To dodatkowa atrakcja turystyczna tego historycznego miejsca. Obecnie w
ratuszu mieści się też Galeria Sztuki Współczesnej, Miejski Ośrodek Kultury i
Urząd Stanu Cywilnego.

Ratusz w Kołobrzegu

Bazylika konkatedralna

 Ulica Katedralna
W obrębie Starówki, przy ulicy Katedralnej zobaczymy Basztę Prochową i
Pałacyk Brunszwickch, czyli idealnie zachowaną kamienicę mieszczańską, w
której ulokowano oddział Muzeum Oręża Polskiego. Wyjątkowo bogate zbiory to
niejedyna atrakcja – muzeum często organizuje różne prelekcje albo gry
miejskie, które pozwalają uczestnikom jeszcze lepiej poznać historię okolicy.
 Złota Uliczka
Spacerując po Starówce nie sposób ominąć tzw. Złotej Uliczki, czyli słynnego
deptaku z pamiątkami. Jest to jedna z najstarszych ulic w mieście, a o jej
średniowiecznym rodowodzie świadczy łukowaty kształt. Kilkaset lat temu w tym
miejscu stały mury obronne, a teraz jest to aleja pełna sklepików, kawiarenek i
restauracji, w których możemy spróbować nadmorskich specjałów.

Latarnia morska

Złota Ulica

 Latarnia morska
Została zniszczona w czasie II Wojny Światowej przez wycofujące się wojska
niemieckie. Odbudowano ją jeszcze w latach czterdziestych XX wieku. W 1975
roku dobudowano do niej taras widokowy i latarnia zaczęła pełnić funkcję
turystyczną. Pierwsze światło latarni w Kołobrzegu zapalono w 1666 roku.
Świeciło jednak tylko okresowo, wyłącznie w czasie oczekiwania na przybycie
statków. Na stałe światło tej latarni zapalono dopiero 200 lat później.
 Port morski
W pobliżu latarni znajduje się port morski, przy którym cumują kutry rybackie,
statki pasażerskie oraz okręty Marynarki Wojennej. To właśnie stąd możemy

wyruszyć na kilkugodzinny rejs wycieczkowy wzdłuż polskiego wybrzeża lub
uczestniczyć w codziennym połowie ryb.
 Molo
Pierwsze molo w Kołobrzegu powstało w 1881 i miało 100 metrów długości.
Podczas II woj. Światowej zostało zniszczone. To po którym dzisiaj można
spacerować (1971 r) jest najdłuższą żelbetonową budowlą w Polsce, jego długość
wynosi 220 m.

 Zaślubiny Polski z Morzem

Upamiętnia je manierystyczny pomnik mieszczący się przy nadmorskim deptaku,
który prowadzi od latarni do mola spacerowego w Kołobrzegu.

Pomnik Zaślubin z Morzem

Bindaż w Kołobrzegu – Aleja grabowa

 Bindaż
Słowo bindaż pochodzi z języka niemieckiego (bindung – wiązanie) i oznacza
aleję obsadzoną z dwóch stron drzewami lub krzewami, których gałęzie lub pędy,
umocowane na specjalnej konstrukcji, splatają się tworząc roślinne sklepienie.
Pierwsze bindaże zakładano w czasach renesansu, ale najbardziej popularne były
w okresie baroku. Powstały w połowie XIX wieku kołobrzeski bindaż ma 130
metrów długości i obsadzony jest grabami. Gałęzie grabów, specjalnie
formowane na metalowej kratownicy, tworzą malowniczy tunel, który pięknie
wygląda o każdej porze roku i dnia. Wieczorem jest niezwykle efektownie
oświetlony. Ten niezwykle rzadki okaz sztuki ogrodowej dziś ma status pomnika
przyrody. Często jest wykorzystywany jako miejsce zaręczyn, ślubów oraz jako
sceneria sesji fotograficznych.
 Objazd Strefy Uzdrowiskowej, przejazd nowym Mostem Portowym z
punktem widokowym na port jachtowy

9 września 2021, czwartek – 4 dzień
Po śniadaniu wycieczka do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy, powrót na obiad

Ogrody Pokazowe Hortulus w Dobrzycy

Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już
od ponad 25 lat. To unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji
przyrodniczej. Ogrody położone są w wyjątkowej strefie klimatycznej, oddalone
tylko 8 km w linii prostej od brzegu morza Bałtyckiego. Jest to najbardziej na
północ wysunięta kolekcja dendrologiczna w Polsce. Są to ogrody pokazowe
dlatego najważniejszą w nich cechą jest kompozycja roślinna i styl ogrodowy tak
więc nie znajdziemy tu setek tabliczek z opisem i nazwą roślin. Na terenie
Ogrodów Tematycznych się blisko 30 mniejszych ogrodów o różnej tematyce i
stylistyce. Na powierzchni 5,5 ha urządzono ogrody inspirowane naturalnym
krajobrazem (skalne, leśne, wodne), kulturą różnych narodów ( japoński,

francuski) oraz oryginalne ogrody zmysłów w stylu angielskim. Łącznie
zgromadzonych jest tu ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w tym gatunki
egzotyczne oraz unikatowe.

Jesień w ogrodzie – od września do listopada – tworzy najpiękniejszą mozaikę
kolorów, zapachów i aromatów. Zwiedzanie Ogrodów Tematycznych to wspaniałe
miejsce dla tych którzy nie mają własnego ogrodu, to możliwość relaksu i
odpoczynku w obcowaniu z przyrodą. Na zwiedzających czekają ławeczki i
miejsca relaksu i odpoczynku. Przy Ogrodach znajduje się kawiarenka, market
Ogród i Galeria, centrum ogrodnicze oraz szkółka roślin ozdobnych. Można zrobić
ciekawe zakupy.

Przejazd do Ustronia Morskiego na obiad. Czas wolny

10 września 2021, piątek – 5 dzień

Indywidualne spędzanie czasu

11 września 2021, sobota – 6 dzień
Po śniadaniu , o godz. 09:00 wyjazd do Koszalina

Wycieczka do Koszalina
KOSZALIN - to drugie co do wielkości miasto Pomorza Zachodniego, które leży

na styku trzech regionów - Wybrzeża Słowińskiego, Równiny Białogardzkiej i
Równiny Słupskiej. Mimo że nie ma dostępu do morza, to jest nierozerwalnie
związane z wodą i śmiało może konkurować z sąsiednimi kurortami. Liczy około
108 tysięcy mieszkańców. Ponad 40% powierzchni Koszalina zajmują lasy
oraz parki – w samym centrum miasta znajdują się aż cztery.
Najpopularniejszym z nich i uważanym także za najpiękniejszy jest Park Książąt
Pomorskich . Jego obszar to 10 hektarów. Warto podkreślić, że park powstawał
w latach 1602-1816, a jego zagospodarowywanie zakończyło się około 1934
roku. To właśnie Koszalin może pochwalić się największym w Polsce
zadaszonym amfiteatrem – na widowni Amfiteatru im. Ignacego Jana
Paderewskiego jest aż 4,5 tys. miejsc dla widzów. W mieście działają także m.in.
Filharmonia Koszalińska oraz Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
Słowackiego. Co roku w Koszalinie odbywa się wiele ciekawych wydarzeń
kulturalnych, które przyciągają widzów z całego kraju. Są to m.in. najstarszy i
największy w Polsce festiwal młodego kina - Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”, Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja,
Festiwal Kabaretu w Koszalinie oraz Hanza Jazz Festiwal.

Położony przy Rynku Staromiejskim modernistyczny Ratusz ma tyle samo
przeciwników co zwolenników. Wybudowany w latach 60. budynek wyróżnia się
dość charakterystyczną bryłą i zdecydowanie można uznać go za symbol

Koszalina. Co ciekawe, podobno wedle pierwszych założeń taki ratusz miał stanąć
w Szczecinie.

Zachowane mury obronne
Katedra
Historia miasta sięga wieków średniowiecznych. W roku 1266 Koszalin uzyskał
prawa miejskie na prawie lubeckim. Spacer z przewodnikiem staromiejską trasą
turystyczną pozwali nam poznać najważniejsze zabytki miasta i jego historię.
Podczas spaceru zobaczymy zachowane średniowieczne mury obronne –
pierwotnie o obwodzie 1600 m, umocnione były 46 czatowniami i 3 bramami,
tworzyły zamknięty pierścień. Grubość muru z podstawy wynosiła 1,30 m, a
wysokość sięgała 7 m.
Katedra gotycka z XIV w. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP – najstarszy
zabytek miasta, wzniesiony w latach 1300 – 1333. Kościół ma formę bazyliki. We
wnętrzu znajduje się cenne wyposażenie. Najstarszym zabytkiem kościoła jest
umieszczona w kruchcie pod wieżą chrzcielnica z XIII w.

Neogotycki budynek Poczty Polskiej

Pałac Ślubów

Pałac Młynarza i młyn z XIX w. – po otrzymaniu praw miejskich przez Koszalin
w 1266r. pojawiła się informacja o prawie do budowy pierwszego młyna
wodnego. Młyn ten przetrwał do wielkiego pożaru w 1601 r. W 1842 r.
zbudowano nowy młyn, który wyposażono w amerykańskie urządzenia
techniczne i turbinę wodną. Pięćdziesiąt lat później do młyna dobudowano pałac
młynarza, który po II wojnie światowej pełnił funkcje administracyjne dla
Zakładów Zbożowych. Po remoncie jest siedzibą Muzeum w Koszalinie.
Kościół zamkowy z XIII/XIV w. – obecnie cerkiew prawosławna. Powstał
około 1300 r. jako kościół cysterski, w XVII w. przebudowany na świątynię
zamkową.

„Domek Kata” – kamienica gotycka z XV w. – kat w średniowiecznym
Koszalinie funkcjonował od 1464 r. Egzekucje przeprowadzano na tzw. Górze
Wisielców i na rynku miejskim. Ostatni raz kat wypełnił swoją powinność wobec
miasta w 1893 r., ale w kamienicy mieszkał do lat 30. XX w. Od 1964 roku jest
siedzibą teatru Dialog.
Pałac Ślubów – wielokrotnie przebudowywany. Jego obecna forma pochodzi z
XVI w.
Powrót do ustronia Morskiego na obiad

12 września 2021, niedziela – 7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót do Wrocławia.
zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00

Na

trasie

zjemy

CENA:
1350 zł + wstępy do obiektów 52 zł (płatne dodatkowo w
autokarze) – zaliczka 30% = 405 zł/os
Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora:
1300 zł + wstępy do obiektów 52 zł (płatne dodatkowo w
autokarze) – zaliczka 30% = 390 zł/os
Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od momentu
wpisania na listę uczestników gwarantuje uczestnictwo w wycieczce. Miejsca w
autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych zaliczek

Cena zawiera;
 przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników),
opłaty autostradowe, parkingi
 obsługa i opieka organizatora
 obsługa miejscowych przewodników po Kołobrzegu i Koszalinie
 6 noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
 wyżywienie; 6 śniadań, 6 obiadokolacji
 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł/os
 obiad - w dniu powrotu
 ubezpieczenie NW, OC
 podatek VAT




Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w
cenie biletów wstępów, rejsu statku – program jest układany na
podstawie cen 2020 roku.
Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego
dostępu do niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.

Ceny wstępów płatne dodatkowo 52 zł, pieniądze będą zbierane w
autokarze




Ogrody w Dobrzycy – 27 zł/os
Rejs statkiem Kołobrzeg – 20 zl/os
Zagroda jamieńska Koszalin – 5 zł/os

