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Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

MIERZEJA WIŚLANA 

 Śladami Zabytków Dawnego Państwa Krzyżackiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mierzeja Wiślana  – piaszczysty wał na południowo-wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej, rozciągający się od Gdańska na zachodzie 

po Lochstedt za Piławą w Federacji Rosyjskiej na północnym wschodzie. Oddziela Zalew Wiślany i Żuławy Wiślane od otwartych wód Zatoki. 

Mierzeja podzielona jest między terytorium Polski i Federacji Rosyjskiej (część wschodnia). Mierzeja (oprócz niewielkiej części zachodniej) jest 

słabo zurbanizowana i praktycznie niezindustrializowana.  

TERMIN 24÷31.07.2022 r  

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mierzeja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lochstedt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82tyjsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew_Wi%C5%9Blany
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest realizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu 

członków PTTK zgodnie ze statutem PTTK. 

3. Udział w imprezie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to 

zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie. 

4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego 

modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych. 

5. Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania. 

 

Proponowana trasa : 

Wyjazd z Raciborza w dniu 24.07.2022 r autokarem przyjazd do Malborka zwiedzanie Zamku Krzyżackiego a następnie 

przejazd do Krynicy Morskiej i zakwaterowanie. Pozostałe dni według uznania pobyt na plaży, wycieczki indywidualne 

lub pobyt w ośrodku. W dniu 31.07.2022 r w godzinach porannych wyjazd do Raciborza.  

Zbiórka uczestników ul. Batorego przy PKS Racibórz o godzinie 05.30 wyjazd 06.00.  

Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r młodzież do 18 roku życia i studenci 990 zł osoby 

niezrzeszone 1100 zł.  

Cena zawiera: Przejazd autokarem, ubezpieczenie i noclegi  

w pensjonacie / domkach. 
 

Noclegi: Chabrowa 2 i ośrodek Maximus- (2 domki ) 

 

Wyżywienie i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  

WE WŁASNYM ZAKRESIE. 
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ! 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK Racibórz w godzinach 10.00 do 16.00 od pn do czw, do 11.07.2022r. 

lub do wyczerpania miejsc oraz na konto PTTK: 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko 

uczestnika, telefon, datę urodzenia oraz dopisek MIERZEJA WIŚLANA.  

Biuro PTTK Oddział Racibórz  

Ul.Chopina 16 ,47-400 Racibórz,  

Tel.(032)4153093 

Informacje na temat wyprawy udziela również Andrzej Kuśnierz tel 608 442 739  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/

