


MASZ WAKACJE 

 

 



STRALSUND PERŁA HANZY * OZEANEUM 
wycieczka szkolna  / autokarem / wyjazd:  Koszalin / 1 dzień, bez noclegów 

 

PROGRAM: 

Wcześnie rano godz. 5:00 zbiórka uczestników przed szkołą, wyjazd z Koszalina, przejazd do 
Niemiec (ok godz. 6:00 przerwa śniadaniowa na byłym przejściu granicznym w Kołbaskowie). 
Ok godz. 10:00 przyjazd do Stralsundu - gdzie na początku odbędziemy komentowany spacer 
po pięknej starówce (wpisanej na światową listę dziedzictwa kulturowego Unesco). 
Zobaczymy m.in. najstarsze w Niemczech organy barkowe w kościele Św. Marii. W południe 
odwiedzimy jedno z cudownych muzeów morskich – Niemieckie Muzeum Morza lub 
Ozeaneum. Po południu ok. godz. 15:30 przerwa obiadowa i wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót przez Świnoujście (przeprawa promowa). Wieczorem ok. godz. 21:00 przyjazd na 
miejsce - pożegnanie z pilotem, zakończenie wycieczki. 
 
Niemieckie Muzeum Morza w Stralsundzie to przede wszystkim cudowne akwaria. Bo i gdzie indziej w 
Meklemburgii jak nie tu, można obserwować rekiny w trakcie posiłku? W 37 akwariach dokonano 
symulacji różnorodnych środowisk. Rekiny "czarno-koniuszkowe" pływają w tropikalnych ciepłych 
wodach. Duże turboty i halibuty baraszkują wokół Rezerwatu Przyrody Helgoländer Felssockel. W 
kolejnym akwarium można nawet obserwować przypływ i odpływ. To, że interwały są tu krótsze, niż w 
prawdziwej naturze, nie przeszkadza w zupełności zdolnym do dostosowania się mieszkańcom morza. 
Szczególną atrakcją muzeum są duże żółwie morskie. Największy z nich waży 102 kilogramy. Od niedawna 
te wolno poruszające się olbrzymy mieszkają w akwarium o pojemności 350 000 litrów, z którego woda 
mogłaby wypełnić 5000 wanien. Pomyślano również o zapewnieniu jak najlepszych warunków 
potomstwu: jest tu dodatkowo piaszczysta plaża, na której żółwie mogą zakopywać swoje jaja. 
Ozeaneum w Stralsundzie to obecnie największe oceanarium nad Bałtykiem. Imponująca architektura, 
rewelacyjne wystawy i akwaria. Odwiedziny w Ozeaneum to prawdziwa podróż przez akwaria prowadzi 
od basenu portowego Stralsund poprzez Morze Północne aż po Ocean Arktyczny. Zwiedzający mogą 
obejrzeć różnorodne morskie przestrzenie życiowe począwszy od zalewu Greifswadzkiego aż po otwarty 
Atlantyk. Za kulisami akwariów kosztowna i skomplikowana technika nadzoruje utrzymanie warunków 
wymaganych przez poszczególne gatunki zwierząt: mechaniczne i biologiczne uzdatnianie wody, 
,,odpieniacz” białek, ogromne instalacje, urządzenia filtracyjne i rury nie zawierające PCW. Wszystko to 
gwarantuje stałą, wysoką jakość wody. Największe akwarium na naszym szlaku po Morzu Północnym to 
akwarium ławicowe o pojemności 2,6 milionów litrów. Woda w tym zbiorniku ma ponad dziewięć 
metrów głębokości. Panoramiczna szyba waży 22 ton i ma ponad 30 centymetrów grubości! Pozostałe 
akwaria na naszym szlaku mieszczą do 200.000 litrów i mają od dwóch do czterech metrów głębokości. 
Do tego dochodzą mniejsze zbiorniki o pojemności kilkuset litrów. 
 
Program wycieczki jest propozycją i może zostać dowolnie zmodyfikowany po ustaleniu. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. Ilość gwiazdek w tytule i przy programie oznacza odpowiednio:
 przewaga rekreacji nad edukacją, czyli przewaga zajęć integracyjnych i sportowych. 
 równowaga rekreacji z edukacją, trochę zwiedzania, trochę luzu.   
 przewaga edukacji nad rekreacją, bardzo bogaty, napięty czasowo program.   
 

UWAGI, INFORMACJE: 
 Każdy uczestnik powinien posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (może być tymczasowy), 

odpowiedni ubiór do zwiedzania pieszego (wygodne buty, kurtka przeciwdeszczowa, ciepły sweter, 
czapka, rękawiczki, szalik lub golf). 

 Program wycieczki jest propozycją i może zostać po ustaleniu zmieniony.  

 Bilety wstępu są płatne dodatkowo. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi – załączonymi 
cennikami i złożenie zamówienia na najbardziej dogodną dla Państwa opcję.  Opiekunowie mają 
zagwarantowane przez organizatora bilety wstępu przy grupie. Przybliżone ceny biletów grupowych 
podane w euro: 
Zwiedzanie kościoła Św. Marii z barkowymi organami  
2,00 EUR dorośli/dzieci 
Niemieckie Muzeum Morza w Stralsundzie  
8,00 EUR dorośli 
6,00 EUR uczniowie i studenci 17 - 26 lat 
3,50 EUR dzieci do lat 16 
Ozeaneum w Stralsundzie 
15,00 EUR dorośli   
9,00 EUR uczniowie i studenci 17 - 26 lat  
6,50 EUR dzieci do lat 16 
Bilet łączony do Niemieckiego Muzeum Morza i Ozeaneum  
20,00 EUR dorośli   
13,00 EUR uczniowie i studenci 17 - 26 lat  
9,00 EUR dzieci do lat 16 
Uzyskanie biletu zbiorowego tylko po wypełnieniu odpowiedniego druku, który przekazujemy w 
momencie podpisania Umowy – Zgłoszenia i przesyłamy dalej do wybranego muzeum! Druk należy 
przesłać najpóźniej 14 dni przed planowaną wizytą! 



impreza termin 

W423 A0N-C 12.05.2018 

ilość 
uczestników 

plus opiekunów 

CENA  
A 

DOPŁATY 

B C 

24 – 25 plus 4 167** +28 
 6,5 EUR

+70  
 16 EUR

 
Cena A: Cena katalogowa (bez biletów wstępu i 
bez obiadu) 
Cena B: Dopłata za obiad (opcja ekonomiczna) 
Cena C: Dopłata za obiad (opcja standardowa) 
 
Ceny i dopłaty podane w PLN  
              (kurs ok 1,00 EUR = 4,30 PLN) 
**) przejazd mini-autokarem – maksymalnie 29 
siedzeń 



CENA OBEJMUJE: 
Cena A:  

 Transport autokarem (klimatyzacja dvd-video) 
 Opłaty parkingowe. 
 Opiekę pilota. 
 Bezpłatne miejsca dla opiekunów. 
 Ubezpieczenie NWiKL zagranicą AXA TUiR S.A.  
 podatek VAT. 

Dopłata B:  
 1 x obiad serwowany w Polsce w drodze 

powrotnej (zupa, II danie, napój) lub zestaw w 
McDonslads lub BurgerKing w Niemczech 

Dopłata C:  
 1 x obiad serwowany w Stralsundzie (zupa, II 

danie, napój)  
 

 

UMOWA, PŁATNOŚCI: 
Oferta specjalna przygotowana dnia 22.03.2018, dla  
 
…………………………………………………………………… 
Podpisanie Umowy następuje po akceptacji oferty i 
ustaleniu terminu wycieczki.  Zaliczka 625 PLN / grupy 
płatna w dniu podpisania Umowy, dopłata całej kwoty 
następuje w dniu wyjazdu – pilotowi w autokarze. 
Oferta ważna do 09.04.2018 

 

SPRZEDAŻ i OBSŁUGA: 
Centrum Podróży MASZ WAKACJE 
adres: 75-802 Koszalin, ul. Połczyńska 1 
kontakt: Wojtek Stanisławski        
 608877840;  wojtek@maszwakacje.pl 
 


