
 

                                  23. Ogólnopolski Zjazd Krystyn  
         12-13-14-15.03.2020  Kołobrzeg   

                               

                                   ZAŚLUBINY KRYSTYN Z MORZEM 
                            
 
Pakiet 4D (4 dni /3 noce)  12-13-14 -15.03.2020 
Pakiet 3D (3 dni /2 noce)  12-13-14.03.2020 
 

12.03.2020 – czwartek   

Przyjazd do Kołobrzegu . Odbiór pakietu organizacyjnego w Hotelu AQUARIUS SPA (ul. Kasprowicza 24)   
Zakwaterowanie w jednym z obiektów   
 

1.   HOTEL AQUARIUS SPA 5* (ul. Kasprowicza 24)  Hotel położony blisko plaży i nadmorskiego parku.   
Na miejscu Goście mogą korzystać z centrum SPA i odnowy biologicznej z basenem rekreacyjnym, basenem sportowym, 
kompleksem saun i łaźni parowych. Obiekt oferuje ponadto rozmaite masaże i zabiegi kosmetyczne oraz doskonale 

wyposażoną salę fitness.  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z łazienką, klimatyzacją, TV, minibarem (w 

pokoju czajnik elektryczny).  Cena pobytu zawiera: nieograniczone korzystanie z basenów, jacuzzi i zespołu saun, siłowni. 

W cenie pokoju: ręcznik, szlafrok, kapcie, zestaw do parzenia kawy i herbaty 
 

2.   Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO (ul. Generała Władysława Sikorskiego 8)  
Obiekt położony przy plaży, w uzdrowiskowe części miasta, 2 km od centrum i 500 m od dworca kolejowego. Do 
dyspozycji zaplecze rekreacyjne: kryty basen solankowy ze strefą saun i jacuzzi, grota solna oraz zabiegi kosmetyczne 
(płatne dodatkowo). Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, TV, (w pokoju czajnik elektryczny i lodówka).  
 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Możliwość 
pozostawienia bagażu w bagażowni hotelowej lub w biurze organizacyjnym Zjazdu. 
 

Godzina 18.00 Kolacja w restauracji hotelowej (zgodnie z zakwaterowaniem)  
Godzina 20.30 Spotkanie w Hotelu AQUARIUS SPA ul. Kasprowicza 24 - Sala Laguna  (parter), 
                          W programie: Występ Martyny Sobczak. Wieczór autorski - spotkanie z Dorotą Stasikowską- 
                          Woźniak, pisarką znaną pod pseudonimem Ewa Kassala.   
Nocleg w Hotelu  
 

13.03.2020 – piątek  

Godzina 07.30-09.30 śniadanie,     
 

Godzina 11.30 Spotkanie pod Pomnikiem Zaślubin Polski z Morzem   
                          Uroczyste Zaślubiny Krystyn z Morzem pod Pomnikiem Zaślubin Polski z Morzem   
Godzina 12.30 Wymarsz Krystyn spod Pomnika Zaślubin Polski z Morzem w towarzystwie orkiestry pod Urząd   
                          Miasta (ulica Ratuszowa) gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie Zjazdu Krystyn   
                13.00 Powitanie przez Władze Miasta, Regionu i zaproszonych Gości       
                13.13 Odegranie hejnału Krystyn 
                14.00 Występ zespołu pod kierownictwem Jolanty Wójcik Oszmaniec   
 

Godzina 15.00 Obiad (zgodnie z zakwaterowaniem), czas wolny 
 

Godzina 18.30 Uroczysta Kolacja Imieninowa w restauracji Hotelu AQUARIUS SPA    
               19:00 Rozpoczęcie wieczoru przez panią Prezes Stowarzyszenia Krystyn im. K. Bochenek -   
                         Krystynę Urgacz i prowadzących Galę Marię Zawałę i Jacka Kawalca  

    Występ Gwiazdy Wieczoru:  Krystyny Giżowskiej i Jacka Kawalca  
                         Gościnnie zaśpiewa Teresa Jakubowska  
                         Zabawa w rytmach disco      
Zakończenie imprezy imieninowej ok. godz.23.55.  
 

Nocleg  w hotelu (zgodnie z zakwaterowaniem). 
 

14.03.2020 – sobota   

Godzina 07.30-08.30 śniadanie  
Godzina 09.00 spotkanie z przewodnikiem w recepcji hotelowej, spacer po Kołobrzegu (podział na grupy)   
Godzina 11.00 Rejs statkiem po Bałtyku  (podział na grupy)  
 

Godzina 13.30 Obiad (zgodnie z zakwaterowaniem),   
 

 
 



 
 
 
Godzina 15.00 Zbiórka na kołobrzeskiej plaży przy molo. „Bój o Kołobrzeg” inscenizacja batalistyczna bitwy o  
                         miasto z marca 1945 r. z udziałem  polskich żołnierzy i artylerii.  
 

Godzina 16.00 Spotkanie w Hotelu AQUARIUS – sala LAGUNA     
                16.30 Rozpoczęcie Koncertu Imieninowego „W hołdzie damom jazzu” 
                          Krystyna Durys z zespołem zaprezentuje materiał z płyty pt. Tribute To Ladies Of Jazz.  
                          Będzie można usłyszeć utwory z repertuaru takich sław jak: Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Shirley Horn.    
                          (Zakończenie koncertu ok. godz. 18.00). 
 

Zakończenie Zjazdu dla Pań które wykupiły pakiet 3D, pozostałe Panie kontynuują imprezę  
 

Godzina 19.00  Kolacja w Hotelu (zgodnie z zakwaterowaniem), nocleg.    
Godzina 20.30  Zapraszamy na wspólną zabawę w obiekcie „VERANO”.  W programie: konkursy i zabawa „Po       
                           naszymu czyli po śląsku” prowadzona przez Krystynę i Edmunda Pucherów .     
 

15.03.2020 – niedziela   

Godzina 07.00- 08.00 śniadanie w Hotelu    
Godzina 8.30  msza święta w Katedrze w intencji 10 rocznicy śmierci Krystyny Bochenek   (ulica Mariacka 5).      
                        Mszę świętą celebrować będzie Biskup Paweł Cieślik    
Wykwaterowanie z obiektu .   Zakończenie Zjazdu  

 
       
 Pakiet 3D (3 dni /2 noclegi)  12-13-14.03.2020 
 Cena: 960,00 zł  zakwaterowanie w Hotelu AQUARIUS SPA ,   Cena: 775,00 zł  zakwaterowanie w obiekcie VERANO    
 Cena obejmuje: pakiet organizacyjny, kapelusz.   
 12.03 - czwartek: kolacja, wieczór autorski, nocleg    
 13.03 - piątek: śniadanie, Uroczyste Zaślubiny Krystyn z Morzem, udział w Imprezie Imieninowej na Rynku, obiad, Kolację   
             Imieninową w Hotelu AQUARIUS SPA, nocleg.    
 14.03 - sobota: śniadanie, spacer po Kołobrzegu, rejs statkiem, udział w inscenizacji, obiad, Koncert Imieninowy.         
 

  
          
 Pakiet 4D (4 dni /3 noclegi)  12-13-14 -15.03.2020 
 Cena: 1.230,00 zł  zakwaterowanie w Hotelu AQUARIUS SPA ,  Cena: 940,00 zł  zakwaterowanie w obiekcie VERANO      
 Cena obejmuje: pakiet organizacyjny, kapelusz  
 12.03 - czwartek: kolacja, wieczór autorski, nocleg    
 13.03 - piątek: śniadanie,  Uroczyste Zaślubiny Krystyn z Morzem, udział w Imprezie Imieninowej na  Rynku, obiad, Kolację   
             Imieninową w Hotelu AQUARIUS SPA, nocleg.    
 14.03 - sobota: śniadanie, spacer po Kołobrzegu, rejs statkiem, udział w inscenizacji, obiad, Koncert Imieninowy, kolacja, nocleg.                   
 15.03 - niedziela: śniadanie            
 

 
 

Zaproszenie na Kolację Imieninową oraz Koncert do odebrania w biurze organizacyjnym w Hotelu AQUARIUS SPA  
(Kołobrzeg  ul. Kasprowicza 24).  
Biuro będzie czynne w dniu: 11.03 w godz. 19.00-21.00, 12.03 w godz. 8.00-18.00, 13.03 w godz. 8.30-12.00 
 

Dodatkowe świadczenia: 
 -   Hotel AQUARIUS SPA - zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym, dopłata wynosi: 100 zł /doba   
 -   Obiekt VERANO - zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym, dopłata wynosi: 50 zł /doba     
 -   Istnieje możliwość przedłużenia pobytu - informacje w biurze organizacyjnym    

 -   Dodatkowo proponujemy wycieczkę promową do Kopenhagi w terminie 14.03-15.03.2020 - informacje w biurze   
     organizacyjnym    
 

Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie jest:  telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsca w biurze 
organizacyjnym i dokonanie wpłaty w całości lub zaliczki w wysokości min. 30% ceny w dniu rezerwacji .   
Pozostałą kwotę należy uregulować do dnia 10.02.2020.   
    
Wpłata na konto S.T. ”TURYSTA”  Bank Credit Agricole  numer konta   03 1940 1076 3193 2749 0000 0000 
 (z podaniem swoich danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu).    

 

 

ST. ,,Turysta”  ul. Mariacka 1,  Katowice  40-014,   
tel. +48 32/ 2538 766,   32/ 2539 768,    502 997 014,     

e-mail: zjazd.krystyn@interia.pl,    e-mail:turysta@turysta.katowice.pl    
www.zjazdkrystyn.com.pl     facebook: Ogólnopolski Zjazd Krystyn  

mailto:turysta@turysta.katowice.pl

