
Komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.  
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy, a nawet jej odwołania w przypadku zaistnienia przeszkód 
niezależnych od Organizatora.  
 
 

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski 

 zaprasza na  

Ósme Motocyklowe Spotkanie Mostowców 

„MOTOmostowcy 2018”  
  Szanowni MOTOmostowcy,  

Dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznym spotkaniu. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planu imprezy: 

Spotkanie „MOTOmostowcy 2018” odbędzie się w dniach 26-27.05.2018r.  
w hotelu Albatros – Ośrodek Wypoczynkowy w Wąsoszu, gm. Szubin 

 
Szczegółowy plan spotkania MOTOmostowcy 2018: 

Data Godzina Plan spotkania 

26.05.2018 
(sobota) 

9.00-11.00 Zbiórka w Skansenie w Stopce 
11.00-16.30 Czas na wycieczkę  
Około 16.30 Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego Albatros w Wąsoszu  
16.30-18.00 Czas wolny 

18.00 – 02.00 
Wieczorne spotkanie przy ognisku, grill 
21.00-23.00 – Koncert zespołu Blues Szwagiers  
23.00-2.00 – Dyskoteka z DJ 

27.05.2018 
(niedziela) 

09.00-11.00 Śniadanie 

10.00-12.00 Odpoczynek 

12.00-14.00* Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów 

*) doba hotelowa kończy się o godzinie 14.00.  

Szczegółowe informacje organizacyjne:  
 

- Możliwość zakwaterowania od piątku 25.05.2018r.  
 Osoby „przyjeżdzające z daleka” mogą zakwaterować się w ośrodku w Wąsoszu już w piątek 25.05.2018r. od 
godziny 18.00.  Nocleg z 25-26.05.2018 (z piątku na sobotę) nie jest częścią spotkania i jest dodatkowo płatny 
85zł/osobę, na miejscu w recepcji ośrodka. W ramach w/w kwoty udało nam się wynegocjować dla Was, poza noclegiem  
również wieczorne ognisko z kiełbasą w piątek (godz. 20.00) i śniadanie w sobotę.  
Ponieważ ośrodek działa tylko sezonowo i nie posada stałej recepcji w tygodniu, osoby chcące dokonać rezerwacji noclegu z 
piątku na sobotę proszone są o przesłanie takiej informacji mailowo do organizatorów na adres motomostowcy@gmail.com 
do dnia 15.05.2018r., a my przekażemy listę do ośrodka.  
Dojazd z Wąsosza do miejsca zbiórki w Stopce to dystans około 50km i zajmuje średnio 1 godzinę. 

 

- Zbiórka w sobotę 26.05.2018r. 

Spotkanie rozpoczynamy w sobotę 26.05.2018r o godzinie 11.00 w Rożen-Skansen Stopka (Stopka 19, gm. 

Koronowo, przy DK nr 25, http://stopkarozen.pl). Przed wyjazdem zostanie podany ciepły posiłek.  
 

- Wycieczka w sobotę 26.05.2018r. 

O godzinie 11.00 ruszamy na wycieczkę. Szczegóły wyjazdu przedstawione zostały w pliku Trasa_2018.pdf. Trasa 

uzależniona jest od warunków pogodowych i w przypadku jej zmiany będziemy Was informowali.  
 

- Spotkanie w Ośrodku Wypoczynkowym Albatros w Wąsoszu  
W docelowym miejscu spotkania tj. Ośrodku Wypoczynkowym Albatros w Wąsoszu  (dane kontaktowe i 

szczegóły dojazdu na stronie internetowej http://www.wasoszwita.pl) będziemy około godziny 16.30. Ośrodek to nie 

zamknięty teren, ale otwarte dla okolicznej ludności miejsce rekreacji, dlatego przy dobrej pogodzie należy się spodziewać 

wielu spacerowiczów. W godzinach 16.30-18.00 zaplanowano czas wolny, żeby można było odpocząć i skorzystać z uroków 

okolicznych jezior. W ośrodku jest ogólnodostępna plaża, punkty gastronomiczne oraz możliwość wypożyczenia sprzętu 

wodnego. Strefa naszej imprezy zostanie wydzielona i w związku z powyższym prosimy o noszenie identyfikatorów, które 

otrzymacie po przyjeździe. 

O godz. 18.00 w świetle ogniska zasiądziemy do wieczornej biesiady. Około godziny 21.00 zagra dla nas zespół 

Blues Szwagiers. Po koncercie czas umili nam muzyka grana przez DJ.  
 

- Wykwaterowanie w niedzielę 27.05.2018r. 
Niedzielę zaczynamy od śniadania w godzinach 09.00-11.00, następnie chętni mogą skorzystać  

z uroków natury. Około godziny 12.00 oficjalnie kończymy spotkanie. Doba hotelowa wydłużona jest do godziny 14.00, więc 

można wypocząć przed podróżą.  

 

Do zobaczenia !! !   

Komunikat 2/2018  
Poznań, 30.04.2018r.  
 

Dodatkowe informacje: 
Krzysztof Karpiński 

ZMRP Oddział Wielkopolski 
Tel. +48 600 227 520 

e-mail: motomostowcy@gmail.com 


