
 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

  im. św. Łukasza 
KOŁO MIEJSKO – POWIATOWE W OLSZTYNIE 

10-555  Olsztyn,  ul. Kopernika 14 A 
e-mail:  ps do ls z ty n@ g aze t a . p l  

T e l .  5 0 2  7 9 2  4 9 0  

  Wycieczka do Kaliningradu   

                                                 25 kwietnia 2015r. (jednodniowa) 

 

     Program: 

 Wyjazd z Olsztyna godz. 07.00 

 Przyjazd na miejsce i spotkanie z przewodnikiem godz. 11.00, zwiedzanie miasta  

 

Miejsca, które chcemy zobaczyć  

 

Muzeum bursztynu 

 

Jest możliwość robienia zdjęć i filmowania po 

wcześniejszej opłacie. 

 

Dni otwarcia: wtorek – niedziela, kwiecień 10-18 

 

Katedrę na wyspie Knipawie z muzeum i mauzoleum Immanuela Kanta  

 

Kościół katolicki Św. Rodziny (filharmonia), 

 Rynek Centralny (spełniający rolę bazaru i pchlego targu), 

 Bunkier dowódcy obrony Królewca – generała Otto Lascha, 

 

Oceanarium, 

 

Statek naukowo-poszukiwawczy Witiaź , który brał udział w zdjęciach do 

filmu Titanic, 

 

Ogród zoologiczny założony 1896 w dawnej dzielnicy Hufen, w której za-

chowało się też sporo dawnej zabudowy, 

 

 

mailto:psdolsztyn@gazeta.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Rodziny_w_Kaliningradzie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otto_Lasch
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_zoologiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hufen_(Kr%C3%B3lewiec)


 

 

 Około godz. 15.00 czas wolny 

 godz. 15.40 wyjazd do Bartoszyc, 17.00 obiadokolacja w Bartoszycach (http://xn--

mikoaj-6db.eu/) 

 19.00 wyjazd do Olsztyna, powrót 21.00. 

(Plan wycieczki może ulec zmianie) 

 

Cena około 120 zł przy 30 osobach 

Cena około 105 zł przy 40 osobach 

Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie, w drodze powrotnej obia-

dokolacja. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów we własnym zakresie, np. cena biletu do muzeum 

bursztynu – 170 rubli (11zł) 

 

UWAGA!!! 
 

Osoby wyjeżdżające do Kaliningradu muszą posiadać paszport i wizę. 

 

Paszport musi mieć ważność nie krótszą niż osiem miesięcy, do wizy potrzebne aktu-

alne zdjęcie. 

 

 

Wizy na mały ruch graniczny na dwa lata dla osób które mają ukończone 65 lat 

są za darmo. Dla pozostałych osób 130 zł. 

 
Wnioski wizowe do pobrania w biurze Stowarzyszenia (Olsztyn, ul. Kopernika 14 A, ponie-

działek, środa godz. 09.00 - 13.00 i wtorek godz. 12.00 – 15.00). 

 

http://mikołaj.eu/
http://mikołaj.eu/

