
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

 Koło nr 40 oraz Koło nr4 przy Politechnice Poznańskiej 

ZAPRASZAJĄ 

członków i sympatyków do wzięcia udziału w wyjeździe turystyczno-integracyjnym  

w dniach 14-16 czerwca 2019r. do Elbląga i Pasłęka. 

 

 
Zdjęcie pochylni na Kanale Elbląskim 

(https://pl.wikipedia.org/ PG /Plik:Statek_na_trawie_-

_pochylnia_Buczyniec_na_Kanale_Elbl%C4%85skim_-_panoramio.jpg) 

 

 

 

 

Opłata za uczestnika – 515zł 

Koszty opłaty obejmują – ubezpieczenie, noclegi, posiłki, zwiedzanie z przewodnikiem. 

Zgłoszenia na maila: 

barbara.ksit@put.poznan.pl 

do 10.05.2019 

 

 

 

 

https://pl/
mailto:barbara.ksit@put.poznan.pl


Program: 

14.06.2019 (piątek) 

 wyjazd z Poznania o godz. 6:00 z parkingu przy budynku NOT, Poznań ul. 

Wieniawskiego 5/9 

 około godz. 15:30 przyjazd na przystań w Buczyńcu, Elbląg 

 godz. 16:00 rozpoczęcie rejsu statkiem Bursztyn. Statek ten wypływa na wózek 

pochylniowy i za pomocą urządzeń hydrotechnicznych wyciągany jest po szynach 

kolejowych z wody. Suchym lądem pokonujemy trasę 490m z góry pochylni 

Buczyniec do dołu. Wypływamy z wózka, by drogą wodną Kanału Elbląskiego 

pokonać około 2km do kolejnej pochylni Kąty, gdzie po raz drugi statek parkowany 

jest na wózku szynowym. Tym razem transport suchym lądem będzie miał długość 

404m, a spadek wysokości blisko 19m. Na dole pochylni jednostka wypływa z wózka. 

Na odcinku wodnym Kanału Elbląskiego statek zawraca i ponownie pokonujemy trasę 

w górę do przystani Buczyniec, gdzie wycieczka dobiega końca. 

 godz. 19:30 zakwaterowanie w hotelu czterogwiazdkowym Elbląg (do 16.06.2019) 

 godz. 20:00 wspólna kolacja w formie bufetu 

Goście mogą bezpłatnie korzystać w hotelu z krytego basenu, łaźni tureckiej, wanny z 

hydromasażem i sauny. 

15.06.2019 (sobota) 

 od 7:00 do 10:00 śniadanie w formie bufetu 

 godz. 10:00 wyjście z przewodnikiem i zwiedzanie Elbląga 

 około godz. 13:00 przejazd do Pasłęka i zwiedzanie także z przewodnikiem 

 około godz. 18:30 obiadokolacja w formie bufetu 

 po kolacji czas na korzystanie z wymienionych atrakcji w hotelu 

16.06.2019 (niedziela) 

 od 7:00 do 10:00 śniadanie w formie bufetu 

 ok. godz. 10:30 wykwaterowanie z hotelu i powrót do Poznania 

 przyjazd około godz. 22:00 

wpłaty po zakwalifikowaniu 

 nr rachunku do wpłat: 19 1020 4027 0000 1202 1320 5085                                                                                                                                                    


