
W STOLICY WARMII I MAZUR 

 

OLSZTYN - największe miasto i stolica województwa warmińsko-mazurskiego, powiat grodzki 

Olsztyn, stolica powiatu ziemskiego olsztyńskiego, archidiecezji warmińskiej, a od 1992 metropolii 

warmińskiej. Pierwsze wzmianka o mieście pochodzi z roku 1334. Prawa miejskie oraz nazwę 

"Allenstein" (pruska nazwa Łyny - Alna) nadano 31 października 1353 roku. Polską nazwę - Olsztyn 

zaczęto stosować w wieku XVI.. Liczne wojny XV wieku niejednokrotnie niszczyły młode jeszcze 

miasto. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1466 roku w Toruniu, Olsztyn wraz z całą 

Warmią przeszedł pod zwierzchnictwo Polski. Kolejna wojna, wywołana w latach 1519-1521 przez 

zakon krzyżacki spustoszyła południową Warmię. Ówczesnym administratorem dóbr kapituły 

warmińskiej był kanonik fromborski rodem z Torunia, największy astronom Renesansu - Mikołaj 

Kopernik. 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL WILEŃSKI – mieści się w pięknie odrestaurowanym 

budynku położonym w centrum Olsztyna. Odznacza się on zabytkowym charakterem i 

wystrojem w stylu art déco. Do dyspozycji Gości na miejscu jest restauracja oraz nowoczesne 

udogodnienia. Wszystkie pokoje w hotelu Wileńskim urządzone zostały w eleganckim stylu. 

Oferują one centralnie regulowaną klimatyzację, bezpłatne WiFi, minibar i luksusową 

łazienkę. Apartament o powierzchni 50 metrów kwadratowych, z którego roztacza się widok 

na Stare Miasto w Olsztynie, dysponuje dodatkowo częścią dzienną i miejscem do pracy. 

Hotelowa restauracja zaprasza na pyszne posiłki, a przytulny bar jest doskonałym miejscem 

na relaks przy ulubionym drinku. 

PROGRAM POBYTU:  

DZIEŃ I 

 godz. 10:00 – 12:00 - zakwaterowanie w hotelu 

 godz. 12:00 – 13:00 – lunch 

 godz. 13:00 – 19:00 – konferencja programowa z dwoma przerwami kawowymi, 

 uroczysta obiadokolacja  integracyjna z DJ w ,,STYLU WIEŃSKI’’ 

 nocleg 

DZIEŃ II 

 godz.7:30 – 9:00 – śniadanie  

 godz.9:00 – spotkanie z przewodnikiem: 
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 zwiedzanie OLSZTYNA – Zamku Kapituły Warmińskiej, w którym mieszkał słynny 

astronom Mikołaj Kopernik, Stare Miasta, średniowieczna katedry – dzisiejszej 

bazyliki mniejszej, wizyta w Planetarium Lotów kosmicznych na seansie 

astronomicznym lub Obserwatorium astronomicznym,  

 przejazd do OLSZTYNKA -  Skansen w Olsztynku (Park Etnograficzny) - jeden z 

najstarszych w Polsce, wspaniałe miejsce na długi spacer i zapoznanie się z kulturą i 

tradycją Warmii. http://www.muzeumolsztynek.com.pl/, przejazd do Huta Szkła 

Artystycznego w OLSZTYNKU - miejsce gdzie tworzone są niezwykłe szklane 

cuda. Udostępnione do zwiedzania, podczas którego można na żywo zobaczyć jak 

powstają szklane wyroby, jak również samodzielnie spróbować "wydmuchać" szklane 

,,cudeńko”( http://www.huta-olsztynek.pl/), 

 ok. godz. 14:00 -  zajęcia programowe organizatora wyjazdu – konferencja 

 ok. godz. 16:00 – relaks i wypoczynek w AGUA PARKU w PLUSKACH 

 ok. godz. 19:30 – obiadokolacja w hotelu, 

 wieczorny spacer po OLSZTYNIE – OLSZTYN BY NICHT 

DZIEŃ III 

 godz.7:30 – 9:00 – śniadanie  

 wykwaterowanie grupy. 

CENA ZAWIERA: 2 noclegi, (10 pokoi 1-osobowych ,15 pokoi 2-osobowych, 2 

apartamenty 4-osobowe - razem – 44 osoby), salę konferencyjna na 1 dzień do 6 godzin / w 

cenie pełne wyposażenie /, 2 przerwy kawowe -kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, 2 

śniadania ( bufet)1 lunch,1 obiadokolacje, 1 obiadokolacja w stylu wileńskim z DJ, 

transport autokarowy na 1 wycieczkę, przewodników lokalnych, pilota grupy przez 3 dni, 

ubezpieczenie NNW.  

 

DLA KAŻDEGO NIESPODZIANKA!!! 

UWAGA! Cena została skalkulowana dla grupy 44 uczestników (w tym 2osoby  gratis). 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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