
 

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza  

przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej 
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„Suwalszczyzna Kraina Jak Baśń – Wigierski PN.” 

07 – 10.06.2018r. 

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody  zaprasza wszystkich sympatyków  wycieczek  z cyklu 

„Poznajemy Parki Narodowe Polski”, na wycieczkę  „Suwalszczyzna Kraina jak baśń-Wigierski Park 

Narodowy.” 

Wigierski Park Narodowy jest jednym z największych Parków Narodowych w Polsce. Został powołany w 1989r. 

dla ochrony krajobrazu polodowcowego, a jego powierzchnia to 14956ha. 

Suwalski Park Krajobrazowy, który również poznamy na naszej wycieczce jest najstarszym parkiem 

krajobrazowym w Polsce.  

Wycieczka odbędzie się w dniach: 07-10.06.2018r (od czwartku do niedzieli). 

Ramowy program wycieczki: 

07.06.2018 r. -  czwartek 

6.15 - Zbiórka uczestników przy PTTK ul. Krótka 5. 

6.30 – Wyjazd na trasę do Suwałk 

 - Po drodze  zwiedzanie  wiaduktów w Stańczykach. 

- Zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. 

 18.00- (około) dojazd na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

08.06.2018 r. -  piątek 

7:00 – śniadanie 

8:00 – wyjazd na trasę i zwiedzanie: 

- Szurpiły – Góra Zamkowa 

- Wodziłki – molena starowierców 

- Turtul – punkt widokowy 

- Jezioro Hańcza 

- Smolniki – punkt widokowy; przerwa kawowa 

- trójstyk granic – Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki 

- Cisowa Góra – „Suwalska Fudżijama” 

- Bachanowo - głazowisko 

18:00- (około) powrót na nocleg i obiadokolacja. 

09.06.2018 r. -  sobota 

8:00 – śniadanie 

9:00 – wyjazd na trasę i zwiedzanie: 

- Krzywe - siedziba Wigierskiego PN 

- Muzeum Wigierskiego PN 

- Wigierski Park Narodowy - ścieżka przyrodnicza 

http://www.pttk.elblag.com.pl/


- Wigry – zespół pokamedulski;  

- Sejny – bazylika Nawiedzenia NMP; 

             - muzeum ziemi sejneńskiej;  

            - klasztor podominikański; przerwa kawowa 

18.00- (około) dojazd na nocleg i obiadokolacja. 

10.06.2018 r. -  niedziela 

8:00 – śniadanie 

9:00 – wyjazd do Płociczna 

10:00 – przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową 

13:00 – wyjazd do Elbląga 

18:30 – przyjazd do Elbląga 

Koszt wycieczki: 
Przy 30 uczestnikach – 580 zł/osoba 
Przy 40 uczestnikach – 525 zł/osoba 
Przy 50 uczestnikach – 490 zł/osoba 
 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5. Bliższe 
informacje udzielane są pod numerem telefonu 55 641 12 96 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail 
pttk_elblag@wp.pl  
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł (do 6 kwietnia 2018 r.), 
której można dokonać w biurze lub przelewem na konto Oddziału PEKAO S.A. II O/Elbląg nr 36 1240 2265 
1111 0010 3570 7650 z dopiskiem „Wigierski Park Narodowy”. 
W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki zaliczka będzie zwrócona, jeżeli będą inni chętni na ww. 
wycieczkę lub pod warunkiem zapewnienia innego uczestnika na swoje miejsce.  
Całość kosztów należy uiścić w terminie do 20 kwietnia 2018 r. 
 

Świadczenia w ramach wycieczki: 
 Transport 
 Opłaty parkingowe 
 3 noclegi w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami. UWAGA istnieje możliwość zakwaterowania w 

pokojach 1 -osobowych za dopłatą 150 zł od osoby (za trzy noclegi). 
 Wyżywienie (3 śniadania i 3 obiadokolacje) 
 Wstępy do parku, muzeów i kościołów 
 Bilety na  przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową 
 Koszt usług przewodnickich  
 Ubezpieczenie uczestników 
 Opłata klimatyczna      
 Wycieczka odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 30  uczestników. 
 

 Zastrzega się prawo zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatorów. 
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