
 
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, tel. (22) 522-84-05, fax. (22) 622-11-32, e-mail: pfszn@pfszn.pl, www.pfszn.pl 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Szkolenie pt. 
„Eksploatacja budowli inżynieryjnych na przykładzie Kanału Elbląskiego” 

 
 
Zapraszamy do udziału w wyjazdowym szkoleniu do Elbląga i okolic. Elbląg to miasto położone w północnej 

części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Miasto leży na styku dwóch krain geograficznych: 

depresyjnych Żuław Wiślanych, przypominających krajobraz Holandii oraz Wysoczyzny Elbląskiej, która 

pocięta jarami wznosi się nad wodami Zalewu Wiślanego.   

W Elblągu bierze swój początek Kanał Elbląski, który przybliży Państwu temat szkolenia. Kanał Elbląski to 

unikatowy zabytek techniki, z systemem pięciu pochylni.  

Dodatkowo, zobaczą Państwo m.in. Katedrę we Fromborku, gotycki Zamek Biskupi w Lidzbarku 

Warmińskim, Św. Lipkę czy „Wilczy Szaniec” kwaterę Adolfa Hitlera i wiele innych atrakcji Elbląga i okolic. 

Termin:  

11-14 maja 2017 r.  

 

Koszt: 

- dla członków PFSZN 675,00/os. (osoba towarzysząca 675,00/os.) 

- dla osób spoza PFSZN 720,00/os. (osoba towarzysząca 720,00/os.) 

na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów należy przeznaczyć ok. 140,00 zł/os. 

Cena obejmuje materiały szkoleniowe. 

 

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 28 kwietnia 2017 r.  

drogą e-mailową do biura Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych 

k.matyszczak@pfszn.pl. 

Potwierdzeniem zgłoszenia będzie dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 250,00 zł na konto PFSZN 

95 1240 6218 1111 0010 3524 6162. W przypadku rezygnacji opłata ta nie podlega zwrotowi. 

Ilość miejsc jest ograniczona (20), tak więc ważna jest kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą. 

 

Zapewniamy: 

 przejazd autokarem (Warszawa-Elbląg, Elbląg-Warszawa oraz wszystkie wycieczki zaplanowane w 

programie),   

 3 noclegi w hotelu „Sowa” **, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 

 3 śniadania, 

 4 obiadokolacje, 

 przewodnika, 

 materiały szkoleniowe, 

 ubezpieczenie. 

mailto:k.matyszczak@pfszn.pl


PROGRAM 
 

DZIEŃ I 
11 maja 2017 r. (czwartek) 
 
7:00 – wyjazd z Warszawy (miejsce zbiórki siedziba PFSZN ul. Nowogrodzka 49) do Elbląga 

11:30 – przyjazd, zakwaterowanie 

12:00 – spotkanie z przewodnikiem i przejazd do pochylni Jelenie 

14:30 – zwiedzanie: ♦ rejs statkiem po kanale elbląskim gdzie na odcinku 9 km płynące statki wspinają się 

na wysokość 99,5 metra – jedyna taka droga wodna na świecie. Powrót do Elbląga ♦ Katedra Św. 

Mikołaja ♦ Ratusz– sekcja szkoleniowa 

19:00 – obiadokolacja 

czas wolny 

 

 

   

DZIEŃ II 

12 maja 2017 r. (piątek) 
 
8:00 – śniadanie 

9:00 – spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Fromborka zwiedzanie: ♦  Katedra, gdzie pochowany jest 

Mikołaj Kopernik, ♦  XIV wieczny Kościół tam piękny koncert organowy na organach z 1684 r.,  ♦ 

Wieża, z której zobaczymy panoramę miasteczka Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej i terytoriów 

rosyjskich obwodu kaliningradzkiego ,  ♦  Muzeum Mikołaja Kopernika 

14:00 – obiad   

15:00 - ♦ miejscowość Kadyny  

19:00 – obiadokolacja 

czas wolny 

 

     

 

 



DZIEŃ III 
13 maja 2017 r. (sobota) 
 
7:30 – śniadanie 

8:00 – spotkanie z przewodnikiem wyjazd do Lidzbarka Warmińskiego zwiedzanie: ♦ gotycki Zamek Biskupi 

♦ Św. Lipka – Barokowe Sanktuarium Maryjne  

14:00 – obiad  

15:00 – Gierłoż ♦ „Wilczy Szaniec” - kwatera Adolfa Hitlera  

20:00 – obiadokolacja 

czas wolny 

 
 

DZIEŃ IV 
14 maja 2017 r. (niedziela) 
 
8:00 – śniadanie 

9:00 – spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie Elbląga: ♦  Stare Miasto – Muzeum Historyczno-

Archeologiczne - niezwykle ciekawe wystawy obejrzymy film holograficzny o historii Elbląga ♦ Bulwar 

Zygmunta Augusta ♦ Brama Targowa ♦ Pomnik Ofiar Grudnia 70. 

13:00 – obiad 

14:00 – wyjazd do Warszawy 

 

Z pozdrowieniami 
Zarząd PFSZN 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu 


