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Szczecin -Kamień Pomorski – Wyspa Wolin – 
Ahlbeck 

 Kamień Pomorski -    miasto w woj. zachodniopomorskim, w 
powiecie kamieńskim. Uzdrowisko położone na Pobrzeżu 
Szczecińskim nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego. Druga siedziba 
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i tutejszego dekanatu. Port 
wodny z basenem rybacko-żeglarskim. Miasto położone jest na 
Pobrzeżu Szczecińskim, dokładnie Wybrzeżu Trzebiatowskim w 
rozlewisku cieśniny Dziwny tworzącej tutaj Zalew Kamieński. Na 
zachód od miasta znajduje się Wyspa Chrząszczewska. W IX–XI w. 
była tu osada rybacka i portowa, która otrzymała prawa miejskie w 
1274 r. Przez całe średniowiecze Kamień Pomorski jako siedziba 
biskupstwa był kościelną stolicą Pomorza. W 1876 r. przypadkowo 
odkryto źródła solankowe, 
z czasem zaczęto też 
stosować borowinę z 
okolicznych torfowisk. 

Wyspa Wolin: należąca 
do Polski. Od lądu stałego 
ddzielona jest cieśniną 
Dziwną, Zalewem 
Kamieńskim i Zalewem 
Szczecińskim, a od wyspy Uznam – Świną. Powierzchnia wyspy 
wynosi ok. 245 km². Nazwa wyspy wywodzi się 
najprawdopodobniej ze starosłowiańskiego słowa "wołyń", 
oznaczającego teren podmokły, a z czasem uległa nieznacznej 
germanizacji. Warunki naturalne Wolina są urozmaicone: tereny 
bagniste na południu, nizinne, leśne, a także wzniesienia morenowe 
(Pasmo Wolińskie z kulminacją Grzywacza – 116 m n.p.m., 
najwyższym punktem wyspy) oraz wybrzeże klifowe – najwyższe w 
Polsce – ok. 80 m oraz ciągnące się na przestrzeni 15 km, od 
Międzyzdrojów do Świdnej Kępy.  

Ahlbeck – Niemcy: Seebad Ahlbeck, pol. hist. Czernin - miasto w 
Niemczech, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w powiecie 
Ostvorpommern, od 2006 r. w wyniku połączenia trzech cesarskich 

uzdrowisk w gminie Heringsdorf.. 
Przejście graniczne Świnoujście-
Seebad Ahlbeck to dawne polsko-
niemieckie drogowe przejście graniczne 
położone w województwie 
zachodniopomorskim, na wyspie Uznam
Od 21.12.2007 roku po wejściu Polski do

strefy Schengen również dla ruchu kołowego.  

. 
 

ZAPEWNIAMY: 
 Zakwaterowanie w hotelu ** 3 noclegi w Międzywodziu 
 Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje  

      Wieczorek zabawowy przy muzyce mech. 2 x 
 Opłaty drogowe i parkingowe,  
 Bilet na statek do Ahlbeck i powrotu z Heringsdorf 
 Opiekę pilota podczas trasy przejazdu 
 Usługi przewodnika – Wyspa Wolin ,w Szczecinie  

     3 godz. , 
 Przejazd autokarem zachodnim 
 Ubezpieczenie NNW 5000 zł. i KL 10000 Euro,  
 Pod. VAT 

RAMOWY PROGRAM: 
1 dzień –  Wyjazd grupy w godzinach wieczornych. 

2 dzień – Przyjazd do Szczecina. Zwiedzanie miasta: Park 

Żeromskiego, Wały Chrobrego, Muzeum Morskie, Budynek 

Akademi Morskiej, Pomnik Adama Mickiewicza, Brama 

Królewska, Zamek Książąt Pomorskich. Przyjazd do hotelu w 

Międzywodziu. Obiadokolacja. Czas do dyspozycji 

uczestników.    Nocleg.  

3 dzień – Śniadanie. Wycieczka objazdowa do Kamienia 

Pomorskiego. Zwiedzanie Katedry św. Jana Chrzciciela, 

barokowy kościół Mariacki, Rynek – Ratusz, Baszta 

Piastowska..Przejazd do 

Trzęsacza – zwiedzanie ruin 

kościoła z XIV i XV w. Wyjazd 

do Międzyzdrojów. Przejście 

„Promenadą Gwiazd”. Przejście 

po Wolińskim Parku Narodowym. Uroczysta kolacja przy 

muzyce mech. Nocleg  

4 dzień – Śniadanie.  Wyjazd do Świnoujścia. Promowa 

wycieczka do Niemiec – Ahlbeck. Przejście promenadą do 

Heringsdorf – zaokrętowanie 

 i powrót do Świnoujścia. Krótkie zwiedzanie Świnoujścia. 

Przejazd do hotelu.  Obiadokolacja. Czas do dyspozycji 

uczestników. Nocleg.  

5 dzień – Śniadanie. W drodze powrotnej zwiedzanie 

Lednicy /k. Poznania  

 
TERMIN: do uzgodnienia 
 
CENA: 865 zł.  
 
Informacje dodatkowe: Pilot nie oprowadza po obiektach       
i muzeach.  Bilety wstępu ok.25zl/os. 
Kalkulacja została sporządzona przy grupie minimum 30 
osób. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany programu. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec zamianie lub 
przesunięciu z przyczyn okolicznościowych. Zmiany mogą być 
dokonane po uzgodnieniu z grupą  lub biurem.       

Organizator: ALMA TOUR. Biuro Turystyki. Tłumaczenia. Education. Wynajem 
autokarów-Busy. ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65. 
e-mail;alma@tbg.net.pl 


