
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 1: 

• 7.00 PODSTAWIENIE AUTOKARU 

• 11.30 Przejazd w okolice Mikołajek do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. 

• W Parku znajduje się około 400 zwierząt z ponad 100 gatunków, w tym wiele rzadkich i 

chronionych z terenów Polski, Syberii i Dalekiego Wschodu. Wszystkie je możesz poznać 

dzięki wycieczce z przewodnikiem po trasie wśród zwierząt, obejmującej około 2 km. 

• 13.20 Rejs statkiem na Jezioro Śniardwy z Mikołajek, po rejsie chwila czasu wolnego na 

pamiątki w Mikołajkach. 

• 16.00 Przejazd do Giżycka, zwiedzanie Twierdzy Boyen - Twierdza Boyen – twierdza w 

kształcie gwiazdy, będąca ważnym obiektem strategicznym, blokujący. Położona w 

zachodniej części Giżycka, na wąskim przesmyku między dwoma dużymi jeziorami 

mazurskimi – Kisajno (południowa część kompleksu Mamr) i Niegocin. Zbudowana w latach 

1844–1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV, została przygotowana dla załogi liczącej 

około 3000. żołnierzy. Wzniesiona została na obszarze Prus Wschodnich liczącym ok. 100 ha i 

była głównym ogniwem w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren 

państwa pruskiego. 

• OK. 18.30 Przejazd na nocleg do ośrodka Żabinka, obiadokolacja i nocleg. 

• Po obiadokolacji Zajęcia integracyjne, zawody, wielka jenga, pajączek, narty, przeciąganie 

liny, łamigłówki, team building. Cele profilaktyczne 

 

Celem głównym zajęć jest dostarczenie dzieciom okazji do poznania siebie nawzajem i umożliwienie 

im nawiązywania pozytywnych relacji. Integracja klasy jest realizowana w oparciu o następujące cele 

szczegółowe: 

• budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę; 

• rozwijanie empatii, troski o innych; 

• nauka przyjaznego współdziałania z innymi; 

• podnoszenie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech u innych osób i mówienie o nich. 

Korzyści profilaktyczne 



• Dzięki warsztatom integracyjnym młodzi ludzie lepiej poznają inne osoby, będące członkami 

ich klasy szkolnej. Doświadczenie wspólnego działania, połączone z odnoszeniem grupowych 

sukcesów wzmacnia spójność grupy. Udział w zajęciach umożliwia dzieciom zyskanie 

akceptacji i nawiązywanie pozytywnych relacji w klasie szkolnej. 

 

DZIEŃ 2: 

8.00 Śniadanie, wykwaterowanie, suchy prowiant na drogę. 

9.00 WYJAZD 

• 10.00 Wilczy Szaniec w Gierłoży - ruin Byłej Kwatery Wojennej Adolfa Hitlera o kryptonimie 

“Wilczy Szaniec”, Wilczy Szaniec to miasteczko bunkrów otoczone lasem, jeziorami i bagnami. 

To największa i najbardziej rozpoznawalna polowa kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, która 

była w użyciu od 1941 do 1945 roku. Wilczy Szaniec zlokalizowany jest w Gierłoży koło Kętrzyna 

i dziś, mimo faktu iż Kwatera została wysadzona przez wycofujących się Niemców – jest 

wspaniałą atrakcją turystyczną. 

• 13.30 Sanktuarium w Św. Lipce - Święta Lipka - ta niewielka miejscowość znana już od XV 

wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, położona jest w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem 

Dejnowa. Co roku, ponad 100tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące 

się tu Sanktuarium Maryjne. Z powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka często 

nazywana jest "Częstochową Północy". W skład kompleksu klasztornego wchodzi bazylika, 

krużganki i dom zakonny ojców jezuitów. Na-kościelny dziedziniec wchodzi się przez barokową 

bramę z pierwszej połowy XVIII wieku. W-bazylice możemy podziwiać barokowe organy z 

ruchomymi figurkami, wykonane w 1721r. Na-ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki 

Boskiej Świętolipskiej. 

• OK 20.30 Powrót do Krynicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 360 ZŁ/OS PRZY MIN. 35 OS I 3 OP. 

CENA ZAWIERA: TRANSPORT AUTOKAREM, 1 NOCLEG, 1 OBIADOKOLACJA, 1 ŚNIADANIE, SUCHY 

PROWIANT, OPIEKĘ PILOTA, BILETY WSTĘPU, REJS STATKIEM, PARKINGI, UBEZPIECZENIE 


