WYCIECZKA DYDAKTYCZNA – TRZYDNIOWA
KASZUBY – SZYMBARK, WIEŻYCA, „ŁUBIANA”,
MALBORK, WDZYDZE KISZEWSKIE

TERMIN WYCIECZKI: 23.09. – 25.09.2015r. druga połowa września
(wycieczka trzydniowa)
MIEJSCE WYCIECZKI: Kaszuby: Szymbark, Malbork, Wdzydze Kiszewskie
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w Zajeździe Ostrzyckim w Ostrzycach –
pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje
CENA WYCIECZKI: około 530Zł

PROGRAM WYCIECZKI:

DZIEŃ PIERWSZY: 23.09.2015R. (ŚRODA)
 7.30 – wyjazd z Koszalina – zbiórka na parkingu przy ul. Fałata w
Koszalinie (koło szkoły muzycznej)
 Zwiedzanie Fabryki Porcelany Stołowej „Łubiana”
 Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku z
przewodnikiem (dom do góry nogami, najdłuższa deska świata, stół
noblisty, dom Sybiraka z łagrem, dwór Salino, dom trapera kaszubskiego
z Kanady, pomnik Gryfa Pomorskiego, kościółek św. Rafała, największy
fortepian świata, muzeum tabaki)
 Obiad
 Warsztaty w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku –
„wypiek chleba”, podczas którego każdy uczestnik własnoręcznie
wygniata przygotowane przez piekarza ciasto chlebowe, wkłada je do
foremki oraz oznacza inicjałami, a po upieczeniu, zabiera chlebek ze sobą
jako miły prezent z Centrum Edukacji i Promocji Regionu
 Zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po okolicy. Nocleg.

DZIEŃ DRUGI: 24.09.2015R. (CZWARTEK)
 7.30 śniadanie
 Przejazd do zamku wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku.
Zwiedzanie z przewodnikiem największego gotyckiego zamku ceglanego
w Europie, który został wpisany na listę UNESCO, czyli światowego
dziedzictwa kulturowego
 Obiad
 Warsztaty ceramiczne: wykorzystanie różnych technik (np. lepienie z
gliny, malowanie farbami ceramicznymi)
 Kolacja. Zajęcia w grupie. Nocleg.

DZIEŃ TRZECI: 25.09.2015R. (PIĄTEK)
 8.30 śniadanie
 Wyprawa na górę Wieżycę. Podziwianie panoramy Kaszub.
 Przejazd do Wdzydz Kiszewskich. Zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego i
Parku Etnograficznego (chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, wiatraki,
kościoły, karczmy, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze –
ponad 50 obiektów z Kaszub i Kociewia świadczących o bogactwie i
różnorodności wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku)
 Warsztaty regionalne (wyrób kwiatów z papieru, haftowanie). Lekcja
języka kaszubskiego w dawnej szkole kaszubskiej
 Obiad
 Powrót do Koszalina ok. 18.00 – 18.30
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