WOLIN
ŚWINOUJŚCIE
Wikingowie i skarby wyspy

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Wyjazd z Poznania w kierunku Wolina. Przyjazd do skansenu około godziny 10:00.
Centrum Słowian i Wikingów JOMSBORG – VINETA WOLIN to Skansen usytuowany na brzegu
cieśniny Dziwny na wyspie Wolin - największej polskiej wyspie.
Jest to rekonstrukcja zabudowań wczesnośredniowiecznych, odtworzona na podstawie stuletnich
prac wykopaliskowych. Zwiedzający mogą zapoznać się z życiem mieszkańców podziwiając
materialne pozostałości o ich kulturze. Skansen obejmuje 27 chat zbudowanych w technice
zrębowej. Posiada dwie bram oraz umocnienia portowe. Po zwiedzaniu obiektu przewidziane są
warsztaty przybliżające życie dawnych mieszkańców tego średniowiecznego miasta portowego.
Warsztaty
Warsztaty rozpoczynają się krótkim zwiedzaniem skansen, wprowadzeniem w historię Wolina i
okres wczesnego średniowiecza. Następnie grupa dzielona jest na drużyny i każda z nich bierze
udział w zajęciach: lepienie z gliny, produkcja filcu, pisanie gęsim piórem, bieg wojownika lub
musztra wczesnośredniowieczna, strzelanie z łuku. Każdy otrzymuje także poczęstunek w postaci
podpłomyka z marmoladą, miodem lub serem z czosnkiem i ziołami, piernika wypiekanego w
piecu chlebowym oraz herbatę ziołową.
Gra terenowa
Uczestnicy wprowadzani są w tematykę wczesnośredniowiecznych wierzeń słowiańskich oraz
skandynawskich i zasady gry, a następnie grupa dzielona jest na drużyny.
Celem obchodów jest zebranie przez każdą z drużyn 6 run od mitycznych bogów, którzy ukryli się
pod postacią rzemieślników poruszających się po skansenie. Drużyny muszą odszukać bogów,
odgadnąć ich imiona i wykonać u nich zadania (z zakresu dawnych rzemiosł lub sprawnościowe).
Zdobyte w ten sposób runy utworzą odpowiedź – nazwę legendarnego miasta, którego
mieszkańców uczestnicy gry muszą uratować przed zagładą. Wygrywa drużyna która pierwsza
odkrywa ukryty wyraz i wykrzyczy go ze szczytu bramy. Gra kończy się wtedy gdy wszystkie
drużyny zdobędą prawidłowe runy i wykonają wszystkie zadania.
Każdy otrzymuje także poczęstunek w postaci podpłomyka z marmoladą, miodem lub serem z
czosnkiem i ziołami, piernika wypiekanego w piecu chlebowym oraz herbatę ziołową.
Gry i zabawy „historyczne”
Specjalnie przygotowany „historyczny” plac zabaw dostarczy wiele radości i śmiechu wszystkim
małym i dużym. Zapraszamy do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Czas: ok. 2 godziny
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Wizytę w Świnoujściu rozpoczniemy od spaceru po centrum gdzie będziemy mogli zobaczyć
układy urbanistyczne z XVIII–XIX wieku oraz układ urbanistyczny dzielnicy nadmorskiej z lat 40.
XIX wieku. Nastepnie udamy się do Fortu Gerharda - zwanego Fortem Wschodnim, który wchodzi
w skład Twierdzy Świnoujście.

PROGRAM WYJAZDU
Jest to jednej z najlepiej zachowanych pruskich fortów w Europie. Od 2010 roku znajduje się tu
siedziba Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie znajdziemy eksponaty związane z
historią rozwoju obrony wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem historii fortyfikacji
nadbrzeżnych. Przez lata obiekt przechodził liczne prace renowacyjne i dla turystów został
udostępniony w 2001 roku. Wizyta w tym miejscu pozwala przenieść się w czasie i poczuć
atmosferę wojskowego fortu
Kolejnym istotnym punktem wycieczki po Świnoujściu jest zwiedzanie latarni morskiej, która
należy do najwyższych na całym świecie (68m), aby wdrapać się na samą górę należy pokonać
302 stopnie. Z góry roztacza się przepiękny widok na otaczający krajobraz.
Wyjazd w drogę powrotną.
Dostępne opcje zakwaterowania
pokój 2 - osobowy
pokój 3 - osobowy
pokoje wieloosobowe
Dopłaty wymagane na miejscu:
Koszty zł/os (, opłaty lokalne oraz opiekę pilotażową) obowiązkowo płatne u pilota w
autokarze; nie podlegają rozliczeniu

CENA ZA OSOBĘ:
CENA OBEJMUJE
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Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar,
DVD, WC)
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Opieka pilota

Podstawowy pakiet
ubezpieczeniowy NNW 15000 zł,
bagaż – utrata 1000 zł)
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Realizacja programu w oparciu o
system Tour Guide

