
 

                                  XXI Ogólnopolski Zjazd Krystyn  
         12 -13-14.03.2018  Olsztyn  

 
 
 
 
Programy:   
2D (2 dni/1 noc) 12-13.03.2018  oraz  3D (3 dni/2 noce) 12-13-14.03.2018  
 
 
12.03.2018 - poniedziałek 

Przyjazd do Olsztyna, odbiór pakietu organizacyjnego w Hotelu „OMEGA” (Olsztyn ul. Sielska 4A)   
 
Zakwaterowanie w jednym z 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 OMEGA  ul. Sielska 4A.  Hotel położony nad jeziorem Krzywe w otoczeniu zieleni, 2 km od centrum 
Olsztyna.  Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienką, TV SAT, bezpłatne Wi-Fi.  Z części pokoi 
rozciąga się widok na jezioro. Na terenie całego Hotelu dostępny jest bezpłatny internet.  
 
HOTEL KOPERNIK  Aleja Warszawska 37. Obiekt położony w centrum, w pobliżu Starego Miasta i XIV-wiecznego 
zamku kapituły warmińskiej. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, TV SAT, bezpłatne Wi-Fi. 
 
Godzina 15.00  obiad w restauracji hotelowej - zgodnie z zakwaterowaniem      
 
Godzina 18.30  Uroczysta Kolacja Imieninowa w restauracji Hotelu OMEGA, ul. Sielska 4A,                     
Godzina 19.00  Otwarcie Kolacji Imieninowej                  
Atrakcją wieczoru będzie:  

• Prowadzący galę  pani Maria ZAWAŁA i pan Irek BIELENINIK    

• Występ GWIAZD :   Krystyna Giżowska, Krystyna Świątecka i zespół Czerwony Tulipan  
                             
Zakończenie imprezy imieninowej ok. godz.23.55.  
Nocleg do hotelu. 
 
13.03.2018 – wtorek  

Godzina 8.30 śniadanie  
Godzina 9.30 spotkanie z przewodnikiem w recepcji hotelowej (podział na grupy), spacer po Olsztynie, zwiedzanie 
Zamku Kapituły Warmińskiej.  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV-wieczny 

zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły warmińskiej.  W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj 
Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie - własnoręcznie wykonana doświadczalna 
tablica astronomiczna, a w zbiorach Biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny z którego korzystał. Muzeum gromadzi 
pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła 
artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. 

 
Godzina 12.30 zbiórka w centrum miasta, ………………………..  
Przejście wszystkich uczestniczek w towarzystwie orkiestry             
Godzina 13.00  Powitanie przez Władze Miasta, Regionu i zaproszonych Gości    
Godzina 13.13  Odegranie hejnału Krystyn 
                         Występ Kapeli Jakubowej   
 
Godzina 14.45 obiad w restauracji hotelowej – zgodnie z zakwaterowaniem      
 
Godzina 16.30 spotkanie w gmachu Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego  
                        Olsztyn ul. B. Głowackiego 1,  
Godzina 16.45 spotkanie z Gościem Specjalnym 
Godzina 17.15 Koncert Imieninowy w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej  
Godzina 18.15 Zakończenie koncertu  
 
Zakończenie Zjazdu dla Pań, które wykupiły pakiet 2D.                         
 



 
Panie, które wykupiły pakiet 3D z 2 noclegami kontynuują program …….  
 
Godzina 19.00 kolacja w restauracji hotelowej – zgodnie z zakwaterowaniem    
Czas wolny i nocleg   
 
14.03.2018 – środa  

Godzina 08.00 śniadanie w Hotelu, wykwaterowanie z pokoi .  
Godzina 09.30 spotkanie w recepcji hotelowej z przewodnikiem, spacer po Olsztynie w programie: Wysoka Brama 
- Targ Rybny - Stare Miasto – Katedra  (czas zwiedzania 3 h).   
Godzina 12.30 zakończenie zwiedzania 
 
Zakończenie Zjazdu dla Pań, które wykupiły pakiet 3D. 
 
 
 

          
  Pakiet 3D 12-13-14.03.2018  (3 dni/ 2 noce) Cena: 585,00 zł  (zakwaterowanie w pokoju 2 os).     
  Cena obejmuje: pakiet organizacyjny,   
  12.03 - poniedziałek: obiad, Kolację Imieninową, nocleg w Hotelu   
  13.03 - wtorek: śniadanie, zwiedzanie Olsztyna, udział w Imprezie Imieninowej na Rynku, obiad, Koncert Imieninowy   
              w Filharmonii, kolacja, nocleg w Hotelu    
  14.03 - środa: śniadanie, zwiedzanie Olsztyna            
 

 

          
  Pakiet 2D 12-13.03.2018  (2 dni/ 1 noc)    Cena: 420,00 zł  (zakwaterowanie w pokoju 2 os).     
  Cena obejmuje: pakiet organizacyjny,   
  12.03 - poniedziałek: obiad, Kolację Imieninową, nocleg w Hotelu  
  13.03 - wtorek: śniadanie, zwiedzanie Olsztyna, udział w Imprezie Imieninowej na Rynku, obiad, Koncert Imieninowy   
              w Filharmonii  
 

 
 
Podczas XXI Zjazdu Krystyn w Olsztynie obowiązują kapelusze z XX Zjazdu w Katowicach   
 
Zaproszenie na Kolację Imieninową oraz koncert w Filharmonii do odebrania w biurze organizacyjnym w Hotelu 
OMEGA w Olsztynie  ul. Sielska 4A   
Biuro będzie czynne w dniu: 10 marca w godz. 20.00-21.00, 11 i 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 15.02.2018.   
Po otrzymaniu całej wpłaty wysyłamy potwierdzenia.    
 
Wpłata na konto: 
 S.T. ”TURYSTA”  Bank: Pekao SA  65 1240 1330 1111 0000 2301 9429  (z podaniem swoich danych: imię, 
nazwisko, adres, numer telefonu).    
   
 
 
 

S.T.„TURYSTA” ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, 
 tel.32 25 38 766, 32 25 39 768,  

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