
Sekcja turystyczna

Rok akademicki 2014/2015

  

  

3 DNIOWA WYCIECZKA W DNIACH OD 11.06.2015 - 13.06.2015r.

  

NA TRASIE : PELPIN-MALBORK-ELBLĄG-FROMBORK

  

KOSZT: 400 ZŁ./OSOBY/ PRZY 30- UCZESTNIKACH

  

  

 PROGRAM:

  

11.06.2015r. - CZWARTEK

  

GODZ. 700 - zbiórka parking k/Kościoła św. Floriana i przejazd do PELPINA.

  

Godz.1100 - Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PELPINIE
zaliczanej do najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce, MUZEUM DIECEZJALNE - bogate 
zbiory sztuki gotyckiej wśród nich : BIBLIA GUTENBERGA - jedyna w Polsce, rękopisy np.
DZIEŁO ŚW.AUGUSTYNA , zbiór SZAT LITURGICZNYCH.

  

Godz. 1400 - przejazd do MALBORKA spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie
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ŚREDNIOWIECZNEJ WAROWNI KRZYŻACKIEJ.

  

 Godz. 1730 - PRZEJAZD do ELBLĄGA - miejsce zakwaterowania - hotel „ELKO” - 2 noclegi.

  

Godz. 1900 -  obiadokolacja, nocleg

  

12.06.2015r - PIĄTEK

  

Godz.  800 - śniadanie

  

 Godz. 900 - spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie ELBLĄGA : STARÓWKA , BRAMA
TARGOWA, KATEDRA ŚW. MIKOŁAJA,KANAŁ ELBLĄSKI.

  

Godz. 1500 - Rejs po KANALE ELBLĄSKIM - podziwiać będziemy panoramę miasta, rezerwat
ptactwa wodnego i błotnego - uznany za ŚWIATOWE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE w
2004 r.

  

Godz.  1800 -  obiadokolacja

  

Godz. 2000 - WIECZÓR PRZY OGNISKU.

  

13.06.2015 r. SOBOTA

  

Godz. 800 - śniadanie i wykwaterowanie z hotelu.
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Godz.900 - przejazd do FROMBORKA, zwiedzanie : ZESPÓŁ KATEDRALNY - klejnot
architektury, WAHADŁKO FOUCALUTA, WIEŻA KOPERNIKA ,SEANS W PLANETARIUM,
KONCERT ORGANOWY.

  

Godz.1400 - obiad we Fromborku,

  

 Godz.  1600 - przejazd do Chodzieży zakończenie wycieczki około godz. 21.00

  

 W cenie wycieczki:

  

- przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem,
usługa przewodnicka.

  

2 - noclegi w hotelu "ELKO " pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami,

  

- 3-obiadokolacje , 2- śniadania, wieczór przy ognisku,

  

Zapisy wraz z 1- ratą  - 80 zł. do  26.01.2015r/ warunek uczestnictwa/

  

II- rata  - 80 zł.       do     25.02.2015 r.                     III- rata    -  80 zł. do  23.03.2015r.

  

IV - rata- 80 zł.       do     22.04.2015r.                        V- rata    -  80 zł. do  27.05.2015r.

  

Wpłaty będą przyjmowane w biurze UTW w każdą środę w godz. od 1000 – 1300
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Rok akademicki 2013/2014

  

11   DNIOWA  WYCIECZKA  DO  CHORWACJI

  

  

TERMIN:   7-17.05.2014                                                         
                       CENA:  2135zł   1840 zł

  

  

ŚWIADCZENIA:

  

-         transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.

  

-         7 noclegów w hotelu *** na Riwierze Makarskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
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-         2 noclegi tranzytowe pod Brnem, hotel** ,pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami

  

-         1 nocleg tranzytowy na Istrii.Hotel**, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami

  

-         opieka pilota – przewodnika.

  

-         opłaty drogowe, parkingi, autostrady.

  

-         wycieczki wg programu.

  

-          10 śniadań, 10 obiadokolacji.

  

-         ubezpieczenie KL i NW

  

  

PROGRAM RAMOWY:

  

1 dzień – zbiórka o godz. 09.00, wyjazd o godz. 09.30. Przejazd pod Brno (Czechy) na nocleg

  

tranzytowy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
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2 dzień – śniadanie, przejazd do  Jaskinie Postojnej (Słowenia) zwiedzanie. Dalej przejazd na
Istrię na nocleg tranzytowy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

  

3 dzień   śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Jezior Plitwickich (Chorwacja).
Po południu przejazd do miejscowości Podgora, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

  

4 dzień – śniadanie, wycieczka do Dubrownika, zwiedzanie: warowne mury miejskie, Klasztor

  

Franciszkanów, Klasztor Dominikanów, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

  

5dzień – śniadanie, przejazd i zwiedzanie Trogiru, następnie przejazd i zwiedzanie Splitu,
zwiedzanie 
Omisia

  

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

  

6 dzień – śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.

  

7 dzień – śniadanie, przejazd i zwiedzanie wodospadów na rzece Krka, następnie przejazd i
zwiedzanie

  

Szibeniku, krótki spacer po Makarskiej, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

  

8 dzień – śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.

  

9 dzień – śniadanie, wycieczka do Medjugorie (sanktuarium) oraz Mostaru, obiadokolacja,
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nocleg.

  

10dzień – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd ok. 6.00 w kierunku Polski, po drodze
zwiedzanie

  

Zagrzebia plac Josipa Jelačića, Dolny i górny Grad, kościół Św. Marka i. Po zwiedzaniu, dalszy

  

przejazd do Brna (Czechy) na noclego tranzytowy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

  

11 dzień – śniadanie przewidywany powrót do Polski ok. godz. 24.00.

  

  

  

UWAGI:

  

-         kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot-przewodnik i może ona ulec zmianie.

  

-          kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych miejscowych
przewodników oraz opłatę klimatyczną pokrywają uczestnicy: około 50 EURO.

  

-          Wycieczka statkiem na Wyspy Brać, Hvar z degustacją wina, makreli orientacyjny koszt
ok. 25Euro

  

 7 / 24



Sekcja turystyczna

-          na wycieczkę do Medjugorie (Bośnia i Hercegowina) wymagany jest paszport.

  

-          limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10
kg
na osobę. 

  

KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.

  

  W razie zainteresowanie bardzo proszę o kontakt.  z poważaniem,  Tomasz Brzeziński  91 488
8819   

  

  

  

PROGRAM WYCIECZKI w dniach 05 – 08. 06. 2014r

  

 5.06.2014r-Czwartek

  

Godz.6.00 wyjazd z Chodzieży  -parking  k/Kościoła Św. Floriana ,przejazd do Sanktuarium w
Św. Lipce

  

Godz..13.30  Spotkanie z przewodnikiem ,zwiedzanie ,prezentacja organów- koncert
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Godz.15.00 wyjazd do Augustowa -miejsce zakwaterowania- Hostel  „Augustów”

  

Godz 18.00 Obiadokolacja-nocleg.

  

 6.06.2014 -Piątek

  

Godz.8.00 Śniadanie w Hostelu

  

Godz.9.00 Spotkanie z przewodnikiem ,wyjazd na rejs statkiem Szlakiem Papieskim do
Sanktuarium Maryjnego w Studzieniczej.

  

Godz.12.30 Przejazd do Sejn –zwiedzanie Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego w Wigrach

  

Punkt widokowy na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

  

Godz.19.00 Obiadokolacja i wieczorne spotkanie przy muzyce

  

7.06 2014 -Sobota

  

Godz.6.00 Śniadanie i wyjazd na Litwę, zwiedzanie: Zamku na wyspie w Trokach ,degustacja
Kibinów Karaimskich ,wyjazd do Wilna

  

Godz.12.00 Przejazd do Wilna, zwiedzanie: Kościołów p/w ŚŚ .Piotra i Pawła, Cmentarz na
Rossie, Katedra Wileńska ,rynek Staromiejski, Cerkiew Św, Ducha, Ostra Brama
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Przerwa na kawę

  

Zakupy w Markecie

  

Godz.20,00 Obiadokolacja i nocleg w Hostelu w Augustowie

  

 8.06.2011 -Niedziela

  

Godz.8.30 Śniadanie ,wykwaterowanie z hotelu.

  

Godz.9.00 Wyjazd do Gietrzwałdu

  

Godz.14.00 Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

  

Godz.15.00 Obiad -Gietrzwałd

  

Godz.16.00 Wyjazd w drogę powrotną do Chodzieży, planowany powrót ok. godz . 22.00

  

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

  

- transport autokarem
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- 2 noclegi w Augustowie- Hostel  "Augustów" ,pokoje 2,3-osobowe z łazienkami,

  

-  wyżywienie 2x dziennie tj. śniadania i obiadokolacje

  

- wieczór przy muzyce

  

- usługa przewodnika w Polsce i na Litwie

  

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

  

- rejs statkiem

  

- degustacja Kibinów Karaimskich- Troki/Litwa

  

ubezpieczenie NW

  

- obiad w Gietrzwałdzie- powrót

  

  

 DODATKOWO

  

KIESZONKOWE[LITWA] NA ZAKUPY W MARKECIE - 60 ZŁ.
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DO PRZEKROCZENA GRANICY OBOWIĄZKOWY DOWÓD OSOBISTY[SZTYWNY]

  

UWAGA!!!

  

W RAZIE REZYGNACJI Z WYJAZDU, NALEZY ZNALEŹĆ OSOBĘ NA ZASTĘPSTWO!

  

PŁATNOŚĆ W 4- ratach począwszy od miesiąca lutego[dotyczy członków UTW]

  

I rata- 160 zł do 20.02.2014  , II rata160.żł do20.03.14;III rata 160 zł do 20.04.14; IV rata 160 zł
do20.05.14

  

ZAPISY WRAZ Z PIERWSZĄ RATĄ DO DNIA 20.02.2014 [WARUNEK UCZESNICTWA] W
BIURZE UTW LUB U KOL.DOROTA ROSÓŁ  [600 771 041]

  

  

  

Sekcja Organizatorów Turystyki podaje do wiadomości słuchaczom UTW o możliwościach
wyjazdów zaproponowanych nam przez organizatorów imprez.

  

  

Wszystkie proponowane oferty oraz szczegóły wyjazdów będą zamieszczane w zakładce:
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z Życia UTW – sekcja turystyczna 

  

  

Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny z kol. Dorotą Rosół tel: 600-771-041.

  

  

Sekcja turystyczna planuje w tym roku także wycieczki piesze , rowerowe - bliskie i dalekie.

  

  

Jesteśmy otwarci na wszelkie ciekawe propozycje wycieczek ze strony słuchaczy UTW.

  

  

  

  

  

  

8 DNIOWA  WYCIECZKA HISZPANIA, MONACO, LYON
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(Oferta promocyjna dla seniorów przygotowana w porozumieniu z hiszpańskimi hotelarzami)

  TERMIN: 5-12.10.2013 CENA: 1070 zł 
  

  

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

  

-          transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.

  

-          5 noclegów  w hotelu *** w miejscowości Lloret de Mar lub okolicach na wybrzeżu Costa
Brava.

  

-          Pokoje 2 osobowe z łazienkami.

  

-          wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji w formie bufetu.

  

-          opłaty drogowe, parkingi, autostrady.

  

-          opieka pilota-przewodnik

  

-     wycieczki wg programu.

  

-          ubezpieczenie KL i NW.
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PROGRAM RAMOWY:

  

1 dzień – zbiórka o godz.9.00 w , wyjazd o godz. 9.30 Przejazd do Lyonu (Francja).

  

2 dzień - przyjazd rano do Lyonu, zwiedzanie, po południu wyjazd do Hiszpanii, wieczorem
przyjazd

  

na Costa Brava, zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

  

3 dzień – śniadanie, wycieczka do Girony (Katedra, ślady dzielnic żydowskich), Figueras (Muz
eum

  

Salvadora Dali), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

  

4 dzień  - śniadanie, wycieczka do Barcelony, zwiedzanie: deptak Las Ramblas, Pomnik
Kolumba, Akwarium,

  

Casa Mila, Sagrada Familia, Stadion FC Barcelona – Camp Nou, Pałac Palacio Nacional,
powrót do

  

hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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5 dzień – śniadanie, wycieczka do Tossy de Mar oraz ogrodów w Blanes, powrót do hotelu,
obiadokolacja,

  

nocleg.

  

6 dzień – śniadanie, wycieczka do Montserrat, obiadokolacja, nocleg.

  

7 dzień – śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 7.00. Przejazd do Monaco, Zwiedzanie: Kasyno
Monte Carlo

  

m.in. Pałac Książęcy, Ogrody Egzotyczne, wyjazd ok 24.00

  

8 dzień – Dalszy przejazd do Polski. Przewidywany powrót do Polski  około godz. 24.00

  

  

UWAGI:

  

-          kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.

  

-          kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów pokrywają uczestnicy : ok. 50 EURO.

  

-     limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10
kg na osobę. 
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 KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ. 

  

  

  

Zapraszamy koleżanki i kolegów na wspólną wycieczkę autokarową do Włoch, którą
organizujemy 

  

w terminie 08.04 – 14.04 2013 r. 

W programie: Padwa, Werona, Florencja, Asyż, Watykan, Rzym, Rimini i Wenecja

Koszt: 1.250,- + 85 euro

Zapewniamy ciekawy program miłą atmosferę.

Informacje u p. Krystyny Burian w biurze UTW we wtorek i czwartek godz. 10.00 – 13.00

Telefon 61/851-00-36

  

  

  

Serdecznie zachęcamy do współpracy w 2013 roku z PTH „JANTER”. 

Jesteśmy bezpośrednim organizatorem imprez turystycznych do 25 krajów 

oraz wszystkich regionów w Polsce. 

Informujemy Państwa, że na rynku turystycznym funkcjonujemy od 15 lat. 

W załączeniu przesyłamy atrakcyjne propozycje wycieczek na rok 2013. 

CHINY 7 – DNIOWE i 9 – DNIOWE 
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MEKSYK – KRÓLESTWO AZTEKÓW, PIRAMID i PRZEPIĘKNYCH PLAŻ 

PORTUGALIA, HISZPANIA i MAROKO 

SZWAJCARIA i BAWARIA 

LITWA – POŁĄGA, KŁAJPEDA i MIERZEJA KUROŃSKA 

KRESY – 5 DNIOWE 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ 
www.janter.com.pl

  

  

  

DROGI SENIORZE WYBIERZ SIĘ NAD MORZE!!
Szanowni Państwo razem z nami
zabawcie się, zadbajcie o zdrowie, poznajcie naszą okolicę, spędźcie czas w miłym
towarzystwie.
Pobyty " Tylko dla 50+ " 

Dla każdego uczestnika turnusu miły prezent !!!!!!

DARŁÓWKO,MIELNO, SARBINOWO MORSKIE, MRZEŻYNO, DZIWNÓWEK, USTRONIE
MORSKIE!!!!!!!
- 7,10,14 -dniowe pobyty wypoczynkowe nad morzem/

sprawdzone ośrodki wypoczynkowe, max 150m od plaży,gwarantujemy b.dobry standard pkoje
z łaz. i TV, wyzywienie całodzienne, program k.o./ 

SUPER CENY JUZ od 498,-zł !!! ZA 7 DNI / 71,-zł/ osobodzień

- 14- dniowe turnusy rehabilitacyjne w dobrej cenie/ nawet do 3 zabiegów leczniczych dziennie
w cenie /OD 1.100,-zł

/ oferty skrócone w załacznikach, zainteresowanym przesyłamy szczegółowe programy/

REZERWACJE DO KOŃCA STYCZNIA!!!! RABATY DLA GRUP W WYS. OD 40 DO 70,-ZŁ
/OSOBA W TURNUSIE 
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Zapraszamy!

BUT-S "Atlas" Biuro Marketingu w Koszalinie 

tel. 94 348 91 29 kom. 601 57 13 65

Uwaga! Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia:

Koncesja Organizatora Turystyki Nr. 0080,Ubezpieczenie w AXA TUiR S.A., wpis do rej.
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr.OR/32/0031/10

Informujemy.że Panstwa dane osobowe / zgodnie z przepisami ustawy o danych osobowych/
pochodzą z naszej bazy danych i tylko przez nas sa przetwarzane. jeżeli nie życzycie sobie
Państwo naszych ofert prosimy o informację zwrotną o tresci nie.

  

  

  

OFERTA HOTELU START** w KRAKOWIE 
DLA STOWARZYSZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW 
ORAZ UNIWERSYTETÓW III WIEKU 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty Hotelu START** w Krakowie
przygotowanej specjalnie dla Państwa: 

Ceny noclegów: 

75,00 zł – nocleg w pokojach 2, 3, 4-osobowych ze śniadaniem i obiadokolacją 

(dotyczy grup zorganizowanych, powyżej 10 osób) 

Cena obejmuje: 

Nocleg w wygodnym pokoju z pełnym węzłem sanitarnym 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 

Obiad składający się z: zupy, II dania oraz napoju 

Do dyspozycji: 
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Przestronny parking bezpłatny dla Gości hotelowych 

Bezprzewodowy Internet

  

  

  

MIRA-MAR 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy 

72-351 Pogorzelica, ul. Leśników 1 

tel/faks: 91 38 63 565/646, kom. 604 953 770 

www.mira-mar.ta.pl mira@ta.pl 

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy MIRA-MAR w Pogorzelicy serdecznie zaprasza na
pobyty dla dzieci i młodzieży (Zielone Szkoły, Zielone Przedszkola, kolonie i obozy) a także na
pobyty wczasowe, turnusy rehabilitacyjne, 7 dniowe pakiety z zabiegami oraz konferencje,
szkolenia i spotkania integracyjne. Posiadamy basen kryty, saunę, jacuzzi, bogato wyposażoną
bazę zabiegową, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona,
plenerowy stół do ping- ponga i gier stolikowych, własną jadalnię w której przyrządzamy
smaczne domowe posiłki oraz kawiarnię do prowadzenie dyskotek i wieczorków tanecznych.
Prowadzimy działalnośc przez cały rok. Cieszymy się zaufaniem naszych Gości oraz miłą i
rodzinną atmosferą. Dla grup zorganizowanych przewidujemy zniżki oraz rabaty. Serdecznie
zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. 

Z wyrazami szacunku 

Dyr. Ośrodka MIRA-MAR 

Stanisława Gaweł- Tomala 
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8 DNIOWA WYCIECZKA DO WŁOCH

  

(Oferta promocyjna dla seniorów przygotowana w porozumieniu z włoskimi hotelarzami)

  

  

CENA: 1490 zł TERMIN: 16-23.04.2013

  

  

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

  

- transport autokarem z toaletą, DVD, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.

  

- 5 noclegów w hotelu **** Gulivio http://www.giulivo.eu/  w miejscowości Baia Domizia. 
Pokoje 2 osobowe z łazienkami.

  

- 5 śniadań i 5 obiadokolacji w formie bufetu w hotelu**** Gulivio

  

- 1 nocleg tranzytowy, 1 śniadanie włoskie w hotelu*** pokoje 2 osobowe z łazienkami
miejscowości 
Montecatini-Terme pod Florencja
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- 1 nocleg tranzytowy w hotelu sieci ETAP pokoje 2 osobowe z łazienkami pod Norymbergą,

  

- opieka pilota- przewodnika.

  

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady.

  

- zwiedzanie wg programu.

  

- ubezpieczenie KL i NW.

  

  

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH:
- 1 śniadanie w hotelu ETAP w Norymberdze – 35zł

  

PROGRAM RAMOWY:

  

  

1. Dzień – Zbiórka 03.30 rano, 3.45 wyjazd w kierunku Włoch przez Niemcy, Austrię. Przyjazd
ok 23.00 do hotelu w Monte Catini pod Florencją, zakwaterowanie, nocleg.

  

2. Dzień – Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Asyżu, zwiedzanie , przejazd do hotelu do
miejscowości Baia Domizia, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
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3. Dzień – Śniadanie, przejazd do Rzymu ,zwiedzanie: Coloseum, Forum Romanum, fontanna
di Trevi, Capitol, Pomnik Wiktora Emanuela, powrót
do hotelu obiadokolacja, nocleg.

  

4. Dzień – Śniadanie, przejazd do Rzymu ,zwiedzanie: Muzeum Watykańskie, Plac Hiszpański,
Schody 

  

Hiszpańskie, Plac i Bazylika św. Piotra, grób Jana Pawła II, audiencja generalna, Baptysteriu
m, 

  

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

  

5. Dzień – Śniadanie, przejazd do Monte Cassino ,zwiedzanie:, przejazd do Neapolu,
zwiedzanie: , powrót 

  

do hotelu, obiadokolacja, nocleg

  

6. Dzień – Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Pompei i Wezuwiusza, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

  

7. Dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Norymbergii na nocleg.

  

8. Dzień – Wykwaterowanie, krótkie zwiedzanie Norymbergii, przejazd do Polski. 
Planowany powrót ok godziny 23.30
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UWAGI:

  

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów oraz obowiązkowych miejscowych
przewodników pokrywają uczestnicy: ok. 70 EURO / osoby.

  

- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
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