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Z WIZYTĄ NA KASZUBACH
Zapraszamy do krainy w północnej Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi.
Kaszuby są uznawane za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski z tego względu często określane są mianem "Szwajcarii Kaszubskiej". Największe bogactwo Kaszub
stanowią lasy oraz jeziora. Bogactwo natury łączy się tu z bogactwem folkloru, z żywą, odradzającą się
tradycją i kulturą, z językiem obecnym w szkołach i kościołach, z kultywowanymi zwyczajami, sztuką
ludową, kuchnią kaszubską – które przechodzą z pokolenia na pokolenie. To kraina, w której spotykają się
tradycje Kaszubów, Polaków, Niemców, a także innych narodów. Pobyt w tym miejscu to nie tylko
wypoczynek, ale również poznanie tej pięknej kultury i atrakcji turystycznych.
Zakwaterowanie:
Kompleks wypoczynkowy usytuowany bezpośrednio nad jeziorem, przy drodze do Wdzydz
Kiszewskich. Położony w otoczeniu lasów sosnowych i mieszanych, które tworzą specyficzny, zdrowy
mikroklimat. Atuty, które wyróżniają obiekt spośród innych takich miejsc to przede wszystkim: położenie,
wielkość obiektu, bezpieczeństwo (całodobowy monitoring obiektu)
Domki 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, umywalka, toaleta), TV, aneksem kuchennym
(lodówka, czajnik, podstawowe naczynia, sztućce)
Dostępne obiekty na terenie ośrodka:
 Tawerna żeglarska
 kort tenisowy,
 boiska: do siatkówki, koszykówki,
 stoły do ping-ponga,
 stół bilardowy,
 sauna,
 jacuzzi,
 pokój relaksacyjny
 plac zabaw dla dzieci,
 duże molo,
 plaża piaszczysta i trawiasta,
 miejsca wyznaczone na ogniska
 wypożyczalnia sprzętu pływającego
(rowery wodne, żaglówki, kajaki, deski
surfingowe),
 rowery górskie
 mini zoo.
 bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi na terenie ośrodka
 konie, kucyki (tylko w sezonie)
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Wyżywienie:
Zgodnie z programem
Program:
1dzień
Wyjazd spod szkoły (godzina uzależniona od miasta wyjazdu). Przejazd do Bytowa i zwiedzanie
z przewodnikiem czternastowiecznego zamku krzyżackiego w którym mieści się Muzeum Zachodnio –
Kaszubskie. Następnie przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
2 dzień
Godz. 09:00 – 11:00 śniadanie.
Godz. 11:30 wyjazd z ośrodka
Przejazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku około godz. 12:00.
Program wycieczki:
Wypiek chleba – uczestnicy pod okiem piekarza
wygniatają ciasto na chleb, samodzielnie wkładają je do
foremek, a następnie do pieca. Chleb własnego wypieku
jest formą upominku, którą uczestnicy mogą zabrać ze
sobą do domu.
Zwiedzanie
w
towarzystwie
przewodnika
następujących obiektów znajdujących się na terenie
Centrum Edukacji i Promocji Regionu: Pomnik
Świętowida Kaszubskiego; Najdłuższa Deska Świata
(Rekord Guinnessa w roku 2002 i 2012), Muzeum
Ciesielnictwa, Dom Sybiraka, Pociąg historyczny lokomotywa z wagonami wiozącymi zesłańców polskich,
replika łagru sowiecieg0, replika bunkra „Ptasia Wola” Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” z
efektami świetlno – akustycznymi, Dwór z Salina – replika 300-letniego dworku, „Dom Kaszuba Trapera” w
Kanadzie z 1858r; Kaplica Jedności Narodowej im. Rafała Kalinowskiego – patrona Sybiraków; pomnik
poświęcony żołnierzom „Gryfa Pomorskiego”, Hala Promocji Regionu, Największy Fortepian Świata i
największa atrakcja - „Dom do góry nogami”.
Przejazd wozami drabiniastymi na Wieżycę.
Goście odwiedzający Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, wprawieni w dobry humor
wspaniałą kaszubską atmosferą, ruszają na wycieczkę wozami służącymi do przewozu siana, podziwiając
przy tym piękne okoliczne widoki. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest wejście na Wieżę Widokową im.
Jana Pawła II na Wieżycy – najwyższe wzniesienie na Pomorzu.
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Tradycyjny Kaszubski poczęstunek przy ognisku - biesiada:
- placki ziemniaczane ze śmietaną i żurawiną,
- kiełbaska pieczona nad ogniskiem,
- chleb ze smalcem i ogórkiem,
- kaszubski „kuch” drożdżowy,
- herbata.
W trakcie poczęstunku przygrywa kaszubska kapela, nauczając jednocześnie języka kaszubskiego na
przykładzie „Kaszubskich nut”. Muzykanci demonstrują swoim gościom tradycyjne instrumenty regionalne,
takie jak „Burczybas” czy „Diabelskie skrzypce”, przybliżają gościom kulturę kaszubską i zabawiają
wykonując znane pieśni biesiadne.
Czas zwiedzania to około 6 godzin.
Powrót do ośrodka, kolacja a wieczorem dyskoteka prowadzona przez DJ
3 dzień
Godz. 09:00 –11:00 śniadanie
Godz. 11:30 wyjazd z ośrodka.
Przejazd do Farmy Strusi Afrykańskich w Garczynie, która
została założona jako pierwsza w Polsce w roku 1993. Stado
liczy ponad 100sztuk osobników dorosłych. Walorem farmy jest
możliwość zwiedzania, a także skosztowania jajecznicy ze
strusiego jaja, czy przejażdżki na grzbiecie wielbłąda. Na
miejscu poczęstunek: jajecznica ze strusich jaj.
Powrót do ośrodka, obiad (II danie). Po południu czas wolny,
rejs łodzią motorową po jeziorze, kolacja. Wieczorem ognisko z
pieczeniem kiełbasek
4 dzień
Godz. 09:00 – 11:00 śniadanie.
Godz. 11:30 wyjazd z ośrodka
Przejazd do najbardziej atrakcyjnego miejsca w powiecie
kościerskim jakim jest Muzeum Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich około godz.
12:00. Jest to najstarsze Polskie muzeum na wolnym
powietrzu. Skansen istnieje od 1906 roku. Założycielami są
Teodora i Izydor Gulgowscy. Muzeum prezentuje obecnie
zabudowę dawnej wsi kaszubskiej i kociewskiej od XVIII do
połowy XX wieku. Na 22 ha znajduje się około 40 obiektów
m.in.: zagrody, dworki, chaty, wiejska szkoła z izbą lekcyjną,
kościół, wiatraki, trak i kuźnia. Dodatkową atrakcją muzeum jest
malownicze położenie nad jeziorem Gołuń i różnorodna roślinność: zieleń parkowa, ogródki kwiatowe
i warzywne.
Czas trwania wycieczki około 3 godzin
Po około 3 godzinach powrót do ośrodka. Obiad (II danie). Po południu czas wolny, a wieczorem kolacja
grillowa. Nocleg.
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5 dzień
Godz. 08:00 –10:00 śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną
Godz. 10:30 wyjazd z ośrodka.
Następnie przejazd do niewielkiej wsi Będomin, w której znajduje się XVIII-wieczny dwór otoczony
parkiem z trzystuletnimi dębami i lipami. W dworze tym przez lata należącym do rodziny Józefa
Wybickiego, istnieje od 1798r. jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego. Zwiedzanie muzeum
i powrót do miejsca zamieszkania.

Całkowity koszt realizacji imprezy: 474 zł przy 40 osobach pełnopłatnych
3 opiekunów gratis

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, realizację programu, opiekę
pilota/organizatora wyjazdu, przewodnika w Szymbarku, przewodnika po muzeum w Bytowie, przewodnik
po farmie strusi, przewodnika po muzeum Hymnu Narodowego, bilety wstępu, ubezpieczenie, podatek VAT
Uwagi: Na Państwa życzenie możemy obniżyć koszty i stworzyć programy 3 i 4 dniowe modyfikując
powyższą propozycje
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