Założony 15.01.1955
r.

Wycieczka klubowa KTP „Wiercipięty”
- Poznań i Wielkopolski Park Narodowy

25.08.2018 r. (sob)
Godz. 5.40 – zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny (koło kas
biletowych),
Godz. 5.57 – wyjazd pociągiem do Poznania (pociąg Przewozów Regionalnych),
Godz. 8.58 – przyjazd pociągiem do Poznania. Zostawienie bagaży w
przechowalni – centrum handlowe Avenida.
Godz. 09.30 - 11.00 – zwiedzanie palmiarni oraz schronu w Parku Wilsona
(schron – z przewodnikiem).
Godz. 12.00 – Obserwacja koziołków na Rynku,
Godz. 12.05 – Spacer z przewodnikiem po historycznym centrum miasta :
ratusz, kościół pw. św. Stanisława Biskupa (fara) wraz z Kolegium Jezuickim,
Zamek Królewski, Pręgierz, Studzienka Bamberki, pałac Górków (zbiórka przed
ratuszem; ok. 1, 5 h)
Ok. godz. 13.52 – odjazd tramwajem nr 16 z placu Wolności na Osiedle
Sobieskiego.
Ok. godz. 14.05 – przyjazd na pętlę tramwajową (Osiedle Sobieskiego)
TRASA PIESZA : Osiedle Sobieskiego – góra Moraska (154 mnpm; najwyższe
wzniesienie w Poznaniu) – rezerwat przyrodniczo-astronomiczny „Meteoryt
Morasko” (ślady po upadku meteorytu, stąd pochodzi największy meteoryt
znaleziony w Polsce) – głaz F.Jaśkowiaka – Morasko (dwór XVIII w., pałac XIX
w.) ; 6 km
Ok.godz.16.32 – przejazd autobusem nr 902 do Osiedla Sobieskiego (11 minut)
Ok. godz.16.51 – odjazd tramwajem nr 16 na plac Wielkopolski (16 minut).
Godz.17.10 – 18.00 – przerwa obiadowa

Godz.18.00 – Spacer z przewodnikiem pt. „Parki i place – zieleń i urbanistyka”
(zbiórka przed ratuszem – ok. 1,5 h).
Godz. 20.00 - Odebranie bagaży z przechowalni.
Nocleg : Apartament „Flat in Central” Poznań ul. Szamarzewskiego 26A/11. W
apartamencie jest kuchnia samoobsługowa.
26.08.2018 r. (niedz)
Godz.8.45 – zostawienie bagaży w skrytce na dworcu
Godz.9.07 – wyjazd pociągiem z Poznania Głównego (pociąg Przewozów
Regionalnych)
Godz.9.20 – przyjazd do Puszczykowa
TRASA PIESZA : Puszczykowo (zwiedzanie Muzeum-Pracowni Literackiej
Arkadego Fiedlera) – mogiły powstańców z 1848 r. – głaz Leśników - Jeziory
(zwiedzanie muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego) - głaz
prof.I.Dąbskiej - jez. Góreckie – głaz F.Jaśkowiaka – jez.Kociołek – głaz
A.Wodziczki – głaz W.Zamoyskiego – ul.Pożegowska – Mosina (12 km)
Godz. 15.00 – 15.30 – przerwa obiadowa
Godz. 15.46 – wyjazd pociągiem z Mosiny do Poznania Głównego (pociąg
Przewozów Regionalnych),
Godz. 16.06 – przyjazd do Poznania Głównego.
Godz. 16.15 – odebranie bagaży na dworcu
Godz. 16.40 – wyjazd z Poznania Głównego do Szczecina (pociąg Przewozów
Regionalnych),
Godz. 19.49 – przyjazd do Szczecina Głównego
KOSZTY :
Płatne przed wyjazdem :
 Koszt noclegu – 40 zł,
(koszty noclegu zbieramy do dnia 15 sierpnia 2018 r.)
Uczestnicy kupują przed wyjazdem bilety kolejowe we własnym zakresie. Zalecamy
kupienie „Mini biletu turystycznego” na Przewozy Regionalne w cenie 39 zł (bilet
ważny jest od godziny 18 w piątek do godz. 6 w poniedziałek i obowiązuje tylko na
Przewozy Regionalne).

Płatne na miejscu :






Bilet do Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie – 11 zł (ulgowy – 10 zł)
Bilet do Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego - 7 zł (ulgowy - 5 zł)
Zwiedzanie Palmiarni – 10 zł (ulgowy – 7 zł)
Schron w Parku Wilsona – 3 zł (ulgowy – 2 zł) oraz 15 zł za grupę
Przechowalnia bagaży – 3 do 4 zł za sztukę (w centrum Avenida – czynne od
godz.9.00 do godz. 21.00) lub skrytka na dworcu – 12 do 14 zł (drożej ale za to
czynna całą dobę – maksymalnie 72 godziny)
 Komunikacja miejska – bilet dobowy – 13,60 zł (ulgowy – 6,80 zł)
 Koszty wyżywienia – we własnym zakresie wg indywidualnych upodobań.
UWAGI:
 Nie ma przymusu zwiedzania wszystkich wymienionych miejsc – uczestnik
może w celu obniżenia kosztów z niektórych zrezygnować,
 Zakładana ilość uczestników – 7 do 8 osób.
 Powyższy program ma charakter ramowy i może ulec korektom,
 Zgłoszenia przyjmujemy maksymalnie do 07 sierpnia 2018 r.
 W sprawie zapisów można kontaktować się mailowo : ahojprzygodo@o2.pl
lub telefonicznie : tel. 609902208

