
OFERTA  
    
III Kongres Urbanistyki Polskiej 3-4.09.2009 
Walny Zjazd TUP 5-6.09.2009 
Organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich 
 
 
WYKAZ HOTELI/CENY 
 

Hotel/adres 
Cena/nocleg ze śniadaniem 

Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy 

Odległość od Centrum Kongresowego – ok. 5-20 minut środkami komunikacji 
miejskiej 

 
MERCURE **** 
ul. Roosevelta 20 
 

422 PLN – 2/3/4.09 
350 PLN – 4/5/6.09 

471 PLN – 2/3/4.09 
400 PLN – 4/5/6.09 

ORBIS POLONEZ *** 
Al. Niepodległości 36 

 
245 PLN – 2/3/4.09 
170 PLN – 4/5/6.09 
240 PLN(superior) - 4/5/6.09 
 

280 PLN – 2/3/4.09 
205 PLN – 4/5/6.09 
275 PLN(superior) - 4/5/6.09 

 
IBIS ** 
Ul.Kazimierza 
Wielkiego 23 
 

388 PLN – 2/3/4.09 
214 PLN – 4/5/6.09 

417 PLN – 2/3/4.09 
243 PLN – 4/5/6.09 

*pokoje typu superior dostępne są tylko w terminie 4-6.09.2009 
* wszystkie inne wykazane w cenniku pokoje są pokojami typu standard 

 
 
• Rezerwacje hotelowe dokonane są w terminie 02.09-06.09.2009 
• Ceny zawierają Vat i śniadanie  
 
Warunki rezerwacji: 
  
1. Gwarancją rezerwacji hotelowej oraz świadczeń dodatkowych jest opłacenie pełnej 

należności wynikającej z potwierdzenia (faktura pro forma) do  14.08.2009*  
Jest to ostateczny termin pełnej wpłaty. 

2. Potwierdzenie rezerwacji hotelowej oraz świadczeń dodatkowych będzie wysłane w 
formie pisemnej (faktura pro forma). 

3. ORBIS TRAVEL potwierdza tylko rezerwacje całych pokoi (nie miejsc w pokojach).  
 
4. W przypadku anulacji, skrócenia, zmniejszenia ilości lub niewykorzystania rezerwacji: 
 
� Przed  14.08.2009 (Włącznie) – Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów  
 
� Po 14.08.2009  – Uczestnikowi nie przysługuje zwrot należności za zamówione pokoje 



USŁUGI DODATKOWE MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA 
 

� WYCIECZKI LOKALNE 

 

POZNAŃ – Trakt Królewsko-Cesarski (4 godziny)  

Trakt przebiega przez najważniejsze historycznie obszary miasta, pokazując jego rozwój 

urbanistyczny i kulturowy, podkreślając jednocześnie, że Poznań w swojej historii był 

zarówno miastem królewskim jak i cesarskim.  

Rozpoczęcie zwiedzania przy kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami, przy jeziorze 

maltańskim. W programie: 

Zwiedzanie Śródki – do naszych czasów zachował się częściowo dawny układ urbanistyczny 

z niewielkim rynkiem,  

Most Biskupa Jordana – łączący Śródkę z Ostrowem Tumskim, 

Wyspa Ostrów Tumski – najstarsza część miasta,  

Katedra – odbudowana po zniszczeniach wojennych, jako XV wieczną bazylikę trzynawową. 

W Katedrze „Złota Kaplica” z neogotyckim sarkofagiem pierwszych władców Polski Mieszka I 

i Bolesława Chrobrego, 

Stary Rynek z Ratuszem - jedna z najpiękniejszych świeckich budowli renesansowych nie 

tylko w Polsce, zbudowaną w roku 1550 przez Jana Baptystę Quadro, symbol Poznania. 

Dziś w Ratuszu mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania.  

Ponadto w ramach zwiedzania Starego Rynku: kościół farny, Zamek Królewski, kościół 

franciszkanów, kamienice, domki budnicze, waga miejska, odwach, Mała Architektura 

(pręgierz, studzienka Bamberki, fontanny) i inne.  

Okolice placu Wolności: Muzeum Narodowe, Bazar, biblioteki Raczyńskich i Uniwersytecka. 

Dzielnica Zamkowa (Forum Cesarskie) – powstała w okresie nasilonego procesu 

germanizacji ziem regionu Wielkopolski. Założenia urbanistyczne dzielnicy zamkowej i 

powiązany z nim Ring Stübbena stanowią wybitny przykład urbanistyczny na najwyższym 

europejskim poziomie.  

Zakończenie zwiedzania na placu Adama Mickiewicza, który otaczają Collegium Minus, 

Filharmonia, Teatr Wielki, Collegium Maius oraz Zamek Cesarski. 

Cena: 60 PLN/ osoba   

Cena obejmuje: usługi przewodnickie, wstęp do Katedry 

Minimum uczestników: 4 osoby 

 

KÓRNIK I ROGALIN  (6 godzin)     

Zamek w Kórniku – zbudowany w XV w., wielokrotnie przebudowywany ma obecnie 

charakter rezydencji w stylu gotyku romantycznego. Wspaniałe zbiory mebli, obrazów, 



militariów i pamiątek narodowych, wyrobów ze srebra i porcelany.  Do zamku przylega park-

arboretum. 

Pałac w Rogalinie (zwiedzanie Pałacu z zewnątrz) - rezydencja rodu Raczyńskich, 

zbudowany w XVIII w.  w stylu barokowo-klasycystycznym. W pałacu bogata ekspozycja 

mebli, dzieł sztuki i rzemiosła oraz malarstwa europejskiego i polskiego z XIX i XX w. W 

parku nad brzegiem Warty - trzy legendarne dęby: Lech, Czech i Rus. 

Cena: 225 PLN/ osoba    

Cena obejmuje: transport, usługi przewodnickie, wstępy do obiektów, lunch 

Minimum uczestników: 15 osób 

 

SZLAK PIASTOWSKI  (6 godzin) 

Historyczna podróż do początków Państwa Polskiego.  Zwiedzenie Muzeum Piastów na 

Lednicy z drewnianymi zabudowaniami, Wielkopolskiego Parku Etnograficznego – 

obrazującego wielkopolską wieś z przełomu XVIII i XIX wieku, Gniezna – kolebki Państwa 

Polskiego z gotycką Katedrą z relikwiami Św. Wojciecha, drzwiami z brązu 

przedstawiającymi jego życie oraz z sarkofagiem relikwii Św. Alberta. 

Cena: 225 PLN/ osoba 

Cena obejmuje: transport, usługi przewodnickie, wstępy do obiektów, lunch          

Minimum uczestników: 15 osób 

 

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inne programy zwiedzania, również na 

indywidualne zapytania gości. 

 

� Inne (zamówienia indywidualne) 

1. Sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych, promowych 

2. Transfery przy użyciu samochodów osobowych, minibusów, busów i autokarów 

3. Rezerwacje hotelowe na terenie całego kraju  

 

Opracowanie: 

Małgorzata Szczecińska  
   
PBP ORBIS Sp. z o.o.   Centrum Turystyki Przyjazdowej 

Biuro Kongresów Poznań 

___________________________________________________________________ 
Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań, Polska  

Tel.: (+ 48 61) 851 2014 lub 12     Fax: (+ 48 61) 851 2013 

E-mail: malgorzata.szczecinska@orbistravel.pl  


