22. Ogólnopolski Zjazd Krystyn
11 -14.03.2019 Bydgoszcz

Pakiet 4D (4 dni /3 noclegi) 11-12-13-14.03.2019
11.03.2019 – poniedziałek
Przyjazd do Bydgoszczy, odbiór pakietu organizacyjnego w Hotelu CITY (Bydgoszcz ul. 3 Maja 6)
Zakwaterowanie w jednym z trzech Hoteli
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
Możliwość pozostawienia bagażu w bagażowni hotelowej lub w biurze organizacyjnym Zjazdu.
HOTEL CAMPANILE 4* (ul. Jagiellońska 59) Hotel jest dogodnie usytuowany obok dworca autobusowego,
4 km od głównego dworca kolejowego. Stare Miasto oddalone jest od obiektu o 2 km.
Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, TV SAT, w pokoju znajduje się zestaw do parzenia kawy i
herbaty, bezpłatna sieć Wi-Fi. W łazienkach dostępna jest suszarka do włosów i kosmetyki
HOTEL CITY 4* (ul. 3 Maja 6) Hotel City znajduje się w centrum Bydgoszczy, zaledwie 800 m od Starego Miasta.
Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, w pokoju znajduje się zestaw do parzenia kawy i herbaty.
W łazienkach dostępna jest suszarką do włosów i zestaw kosmetyków.
Hotel położony jest 500 m od Opery Nova oraz około 1,5 km od dworca kolejowego Bydgoszcz Główna.
Godzina 18.00 kolacja w restauracji hotelowej - zgodnie z zakwaterowaniem . Nocleg w hotelu.
12.03.2019 – wtorek
Godzina 8.00 śniadanie
Godzina 8.45 spotkanie z przewodnikiem w recepcji hotelowej, godzina 9.00 wyjazd do Chełmna i Ostromecka
Godzina 10.00 przyjazd do Chełmna zwiedzanie miasta z przewodnikiem w programie: kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny z XIII wieku, ratusz, brama Grudziądzka, jedne z najdłuższych w Polsce murów
miejskich z basztami, barokowy budynek Akademii Chełmińskiej oraz liczne zabytkowe XIII w. kamienice
Chełmno zyskało tytuł stolicy zakochanych. Wszystko za sprawą znajdujących się w tutejszym kościele farnym,
relikwiom świętego Walentego (czas zwiedzania 2 h)
Godzina 12.30 wyjazd na dalsze zwiedzanie, godzina 13.00 przyjazd do Ostromecka,
Zwiedzanie Pałacu Starego w którym znajduje się Muzeum Fortepianów. Pałac Stary (Mostowskich),
zbudowany ok. 1730 roku w stylu saskiego rokoka (przebudowany pod koniec XIX wieku). Spacer po Zespole
Pałacowo-Parkowym , Pałac Nowy, zespół tarasów i mauzoleum rodziny Schönborn - Alvensleben .
Ostromecko znane jest również ze znajdującego się tutaj źródła wód alkalicznych "Maria". Ma ono słabo
zmineralizowane wody wodorowęglanowo - wapniowe. (czas zwiedzanie ok. 1,5 h)
Godzina 14.30 obiad
Godzina 15.30 wyjazd do Bydgoszczy, planowany powrót do Hotelu ok. godz. 16.00
Godzina 19.00 Uroczysta Kolacja Imieninowa w restauracji Hotelu City ul. 3 Maja 6
Godzina 19.30 Otwarcie Kolacji Imieninowej
Atrakcją wieczoru będzie:
• Prowadzący galę pani Maria ZAWAŁA i pan Irek BIELENINIK
• Występ GWIAZD: Krystyna GIŻOWSKA , ……………………..
• Goście specjalni:
Krystyna GUCEWICZ promocja książki „Notes Krystyny Gucewicz czyli Fołtyn w śmietanie”
Krystyna CZUBÓWNA
• Wiele niespodzianek
konkurs z atrakcyjnymi nagrodami
Zakończenie imprezy imieninowej ok. godz.23.55.
Nocleg w hotelu.

13.03.2019 – środa
Godzina 8.30 śniadanie
Godzina 9.30 spotkanie z przewodnikiem w recepcji hotelowej (podział na grupy), spacer po Bydgoszczy ,
Trasa zwiedzania: „Poznajemy Stare Miasto”
Zwiedzanie kończymy na Placu Wolności
Godzina 12.30 zbiórka w centrum miasta - Plac Wolności .
Przejście wszystkich uczestniczek w towarzystwie orkiestry z Placu Wolności na plac Teatralny
Godzina 13.00 Powitanie przez Władze Miasta, Regionu i zaproszonych Gości
Godzina 13.13 Odegranie hejnału Krystyn
Występ regionalnych artystów
Godzina 14.45 obiad w Hotelu (zgodnie z zakwaterowaniem)
Godzina 16.45 spotkanie w gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5
Godzina 17.15 spotkanie z Gościem Specjalnym prof. Aleksandrem Araszkiewiczem, znanym psychiatrą i
psychoterapeutą.
Godzina 18.00 Spektakl operetkowy „Zemsta nietoperza” Kompozytor: Johann Strauss
Godzina 20.30 Zakończenie spektaklu
Godzina 21.00 kolacja dla wszystkich uczestniczek w Hotelu City
Po kolacji zapraszamy na pokaz tańca towarzyskiego w programie: walc angielski, tango, w wykonaniu
Pary Mistrzowskiej: Nadii Powało i Kacpra Jędrzejczaka
Zakończenie kolacji ok. godz.23.55
Nocleg do Hotelu
14.03.2019 – czwartek
Śniadanie w Hotelu, wykwaterowanie z obiektu, ZAKOŃCZENIE ZJAZDU .

Pakiet 4D: 11-12-13-14.03.2019 (4 dni /3 noce) Cena: 925,00 zł
Cena obejmuje: pakiet organizacyjny,
11.03 - poniedziałek: kolację, nocleg
12.03 - wtorek: śniadanie, wycieczkę do Chełmna i Ostromecka, obiad, Uroczystą Kolację w Hotelu CITY,
nocleg.
13.03 - środa: śniadanie, zwiedzanie miasta, udział w Imprezie Imieninowej na Rynku, obiad, spotkanie z
gościem specjalnym, Spektakl operetkowy „Zemsta nietoperza”, kolację w Hotelu CITY, nocleg
14.03 - czwartek: śniadanie
Zaproszenie na Kolację Imieninową oraz Spektakl Operowy do odebrania w biurze organizacyjnym w Hotelu CITY
w Bydgoszczy ul. 3 Maja 6 .
Biuro będzie czynne w dniu: 11 marca w godz. 19.00 - 21.00, 12 marca w godz. 8.00 - 18.00
oraz 13 marca w godz. 8.30 -12.00
Dodatkowe świadczenia:
- zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym, dopłata wynosi: 70 zł /doba
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 13.02.2019.
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, +48 32/ 2539 768, +48 32/ 2538 111
e-mail: zjazd.krystyn@interia.pl, e-mail:turysta@turysta.katowice.pl
www.zjazdkrystyn.com.pl facebook: Ogólnopolski Zjazd Krystyn

