
 

 

         IPA Region Szczecin 
      Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka – IPA 

 

 

Rugia – najpiękniejsza wyspa Niemiec   
PROGRAM IMPREZY: 

 Zbiórka uczestników o godz. 06.00 w Szczecinie ul. Małopolska 47 i wyjazd do Niemiec.                        

Przejazd mostem na wyspę, podróż w  kierunku przylądka Arkona. Po drodze, zamek w 

Ralswiek - obecnie  luksusowy hotel w otoczeniu pięknego parku. Obiekt oferuje piękne 

wnętrza z zabytkowymi meblami oraz nowoczesne spa. Przejazd na parking w Puttgarden, 

przejazd kolejką turystyczną do grodu Arkony. Piękny widok na klify i Bałtyk. Spacer do 

latarni morskiej i zejście do kamienistej plaży. Wyjazd do Parku Narodowego Jasmund. 

Charakteryzują go rosnące tam prastare lasy bukowe oraz przepiękne kredowe klify stromo 

opadające do morza. Tu znajduje się największa przyrodnicza trakcja Północnych Niemiec 

czyli Konigsstuhl (Królewski Tron). Przejście do punktu widokowego na klifie. Przejazd do 

Sassnitz, małe Altstad z fragmentami urokliwej, drewnianej architektury uzdrowiskowej 

oraz port. W porcie warto spróbować Fishbrotchen czyli tradycyjne ryby w bułce. Następnie 

najpiękniejszy kurort na wyspie – Binz, z przepiękną architekturą uzdrowiskową i 

najbardziej reprezentacyjnym stojącym przy nabrzeżu Kurhaus. Spacer najdłuższym molo w 

Niemczech (ok.400 m.).  Szczegółowy program zostanie uzgodniony z przewodnikiem. 

Można zgłaszać sugestię na WhatsAppie. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz. 22.00 

Szczecin ul. Małopolska 47 

 

TERMIN:    13.10.2018 r. CENA: 100 zł  

CENA:    100 zł dla wszystkich uczestników tj. członków IPA oraz 

sympatyków. 
 CENA ZAWIERA:  

• przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i ubezpieczenie NNW i KLA 

Uwaga: Cena nie zawiera: -   biletów wstępu i przejazdy kolejką - ok. 20 EUR   

 

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do mnie 695-911-174 (SMS, WhatsApp) email 

gsudakow@wp.pl w terminie do 20 września 2018 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń – 

autokar pomieści 52 osoby.  

Opłaty za wycieczkę trzeba uiścić do 30 września  – gotówką w pokoju 136 lub przelewem na 

nr konta: 09 9375 1038 2600 3678 2000 0010 Bank Spółdzielczy O/Łobez (w tytule wpłaty – 

„wycieczka na Rugię – imię i nazwisko uczestnika”). 

Przy zgłoszeniu należy podać również PESEL uczestnika (konieczne do ubezpieczenia) oraz 

nr telefonu komórkowego. 

Servo Per Amikeco !!!  
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