Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
Tel. (42) 632-55-36
e-mail: lodz@simp.pl

Łódź, dnia 21 lutego 2018 rok

Do członków OŁ SIMP
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich informuje, że organizuje wyjazd techniczno-turystyczny w dniach 15-17 czerwca 2018r. „POCZTÓWKI Z MAZUR”
 Całkowity koszt wyjazdu – 560,oo zł z czego:

200,oo zł – Oddział Łódzki SIMP
360,oo zł – członek SIMP
410,oo zł – osoba towarzysząca

Ilość uczestników – 26 osób
Koszt obejmuje:









przejazd autokarem
2 - noclegi w Hotelu WANDA** w centrum Kętrzyna, pokoje 2-osobowe z łazienkami
2 śniadania i 2 obiadokolacje w miejscu zakwaterowania
1 obiad w drodze powrotnej
ubezpieczenie NNW
opieka pilota wycieczek
lokalni przewodnicy
NIE obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz biletu na rejs po Jeziorze Śniardwy (łącznie ok. 100,oo zł – możliwość zniżki dla emerytów)
PROGRAM

1 dzień 15 czerwca 2018 rok (piątek)















OLSZTYN – ŚWIĘTA LIPKA _ RESZEL

Wyjazd z Łodzi o godz.7,oo sprzed Domu Technika w Łodzi
Przejazd do Olsztyna – wizyta w Zakładzie Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o., ul. Stalowa 4
zwiedzanie zakładu oraz spotkanie z członkami koła zakładowego SIMP
Zwiedzanie zamku Kapituły Warmińskiej, którego mieszkańcem był Mikołaj Kopernik
Przejazd do Świętej Lipki, krótkie zwiedzanie jednego z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych i jednocześnie perełki stylu barokowego
Przejazd do Reszka, krótka wizyta na dziedzińcu zamku biskupów warmińskich
Przejazd do Kętrzyna. Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Nocleg

2 dzień 16 czerwca 2018 rok (sobota)



WYJAZDU

WILCZY SZANIEC – MAMERKI - GIŻYCKO

Śniadanie
Przejazd do Gierłoży. Spacer wśród ruin Wilczego Szańca, czyli kwatery głównej Adolfa Hitlera w latach
1941-1944
Przejazd do miejscowości Mamerki, gdzie znajduje się kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z
okresu II wojny światowej, w tym 30 schronów żelbetowych, które zachowały się do dziś. Zwiedzanie
m.in. bunkra „giganta”, którego ściany i stropy mają grubość 7 metrów. Następnie wizyta przy zabytku
techniki, potężnej śluzie na Kanale Mazurskim w Leśniewie
Przejazd do Giżycka – oglądanie mostu obrotowego zbudowanego w 1889r. Most waży ponad 100 ton i
obracany jest ręcznie przez jednego operatora. Następnie zwiedzanie Twierdzy Boyen zbudowanej w latach 1844-1856 z rozkazu króla Prus dla załogi liczącej około 3000 żołnierzy
Przejazd do Kętrzyna
Obiadokolacja i nocleg

3 dzień 17 czerwca 2018 rok (niedziela)






RYN – MIKOŁAJKI – REJS PO JEZIORZE ŚNIARDWY

Śniadanie
Przejazd do miejscowości Ryn – zwiedzanie zamku wybudowanego na polecenie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Winricha von Kniprode około 1377 roku
Przejazd do Mikołajek. Rejs statkiem po Jeziorze Śniardwy
Obiad
Przyjazd do Łodzi

Zapisy i wpłaty (imię, nazwisko, data urodzenia) w sekretariacie SIMP-u w Domu Technika w Łodzi –
pokój 201 w terminie do dnia 20 maja 2018 roku.

Sekretarz OŁ SIMP
Jolanta Trojanowska

