
Wycieczka jednodniowa autokarowa
Pomorze Środkowe -Atrakcje Przyrodnicze

Cena: od 115 PLN/osoba 
Program:

Przejazd do Słowińskiego Parku Narodowego. Przyjazd do Czołpina. Rozpoczęcie zwie-
dzania Słowińskiego Parku Narodowego. Ruchome wydmy, dochodzące do 40 m wysokości,
przesuwające się z prędkością nawet do 10 m rocznie są unikatem w skali polskiego wybrzeża.
Przejdziemy pętlę szlaku turystycznego, w czasie której zobaczymy: większość ekosystemów
występujących na terenie Parku, "Polską Saharę", dzikie plaże bałtyckie oraz zabytkową latarnię
morską. Długość pętli około 8 km, czas przejścia ok. 5 h. Trasa jest romantyczna i piękna widoko-
wo.

Po przejściu szlaku przejedziemy do Smołdzina, gdzie będziemy mogli zjeść obiad w "Go-
ścińcu u Bernackich", gdzie posmakować wyśmienitych potraw staropolskich oraz regionalnych,
w tym doskonale przyrządzonych mięs, oryginalnych dań z dziczyzny, aromatycznych i bogatych
zup czy ryby pieczonej w piecu konwekcyjnym. Kuchnia Gościńca słynie z ręcznie lepionych
pierogów z różnym nadzieniem: od tradycyjnego mięsa, farszu ruskiego po bardziej wykwintne:
szpinak z mozarellą i czosnkiem, sandacz z białym pieprzem czy czerwona soczewica z suszony-
mi pomidorami.

W następnej kolejności przejedziemy do Gardny Wielkiej, gdzie podejdziemy na brzeg je-
ziora Gardno. Jest to jedno z największych przybrzeżnych jezior polskiego wybrzeża o po-
wierzchni 2469 ha. Od Bałtyku oddzielone jest piaszczystą mierzeją. Na jeziorze leży Wyspa Ka-
mienna, na której założono rezerwat, jako że jest ona siedliskiem rzadkich gatunków ptaków. Przy
brzegu znajduje się głaz narzutowy zwany "Diabelskim Kamieniem". Dojdziemy do niego po-
mostem. Poznamy legendę wyjaśniającą, skąd głaz wziął się w trzcinach.

Biuro Podróży GRELAND TOUR 
70-117 Szczecin, ul. Milczańska 31F lok. 10, tel.+48 881 345 135 ,+48 91 434 51 35 

e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl 

mailto:biuro@grelandtour.com.pl
http://www.grelandtour.com.pl/


Cena obejmuje:
–przejazd komfortowym autokarem;
– wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego;
–usługi przewodnika/pilota;
- ubezpieczenie NNW;
–realizację programu zwiedzania

UWAGA!
*Oferta kalkulowana dla grupy 45 uczniów+ 3 opiekunów
*Program możemy modyfikować w zależności od sugestii grupy
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