
 

 

 

 

 

  

 

Niemcy-Stralsund 
 

                                        Termin wyjazdu – 6 kwietnia 2019 rok (sobota) 
 

PROGRAM IMPREZY: 
 zbiórka uczestników o godz. 7.00 ul. Małopolska 47 KWP Szczecin i wyjazd do Niemiec. Przyjazd 

do Stralsund, hanzeatyckiego miasta, uznawanego za jedno z najpiękniejszych miejscowości w 

północnej części Niemiec. Zwiedzanie Starego Miasta, które należy do Światowego Dziedzictwa 

Kultury i Nauki UNESCO: kościół św. Marii i św. Mikołaja, rynek z XVII w. ratuszem, spacer 

urokliwymi uliczkami, czas wolny. Następnie przejazd do jednego z największych oceanariów na 

świecie, gdzie na powierzchni 9,7 tys. m² jest ok. 7 tys. gatunków roślin  i zwierząt żyjących w 

wodach Bałtyku, Morza Północnego, północnego Atlantyku i Morza Polarnego. Znajdują się też 

modele największych morskich ssaków naturalnej wielkości, akwaria z całymi ławicami ryb oraz z 

rybami mórz strefy umiarkowanej i północnej. W oceanarium jest 5 wystaw tematycznych. 

Niezapomnianą atrakcją jest również sześciometrowy tunel pod akwarium, gdzie zwiedzający mogą 

obserwować życie homarów, krabów i żabnic oraz wpatrywać się w lasy alg morskich.  Zwiedzanie 

Muzeum Morskiego, które mieści się w gmachu dawnego klasztoru z XIII w. 

                            Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.00. 

   

CENA:    100 zł dla członków IPA i sympatyków  
 
CENA ZAWIERA: 

▪ przejazd komfortowym autokarem  

▪ opiekę pilota  

▪ ubezpieczenie NNW i KLA 
 

Cena nie zawiera: 

 -   biletów wstępu - ok. 25 EUR. 

 

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

gsudakow@wp.pl w terminie do 1 marca 2019 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń – autokar 

pomieści 52 osoby.  

Opłaty za wycieczkę trzeba uiścić do 15 marca 2019 roku  – gotówką w pokoju 136 lub 

przelewem na nr konta: 09 9375 1038 2600 3678 2000 0010 Bank Spółdzielczy O/Łobez (w 

tytule wpłaty – „wycieczka do Stralsund – imię i nazwisko uczestnika”). 

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

telefonu komórkowego. 

Servo Per Amikeco !!!  

kol. Grzegorz Sudakow Przewodniczący Regionu – IPA Szczecin  
 

 

 

  


