OFERTA 3-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
SKALNE MIASTO ADRŠPACH, BRNO, WIEDEŃ,
MORAWSKI KRAS - MACOCHA
Termin: 20-22/23 VI 2019 r.
Cena wycieczki:

699,- zł*/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
(19)/20 VI Wyjazd autokarem z dworca autobusowego przy Galerii Kociewskiej ok. godz. 0:00. Rano przyjazd
do Czech, wizyta w „Skalnym Mieście” w Adršpachu, spacer po terenie unikatowego rezerwatu oraz rejs
łódkami po „skalnym jeziorku” (wstęp 180 Kč/os.). Po południu przejazd do Brna (stolicy Moraw), krótki
spacer po Starówce i czas wolny. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicy Brna, zakwaterowanie,
obiadokolacja oraz profesjonalna degustacja oryginalnych win morawskich z wykładem sommeliera. Nocleg.
21 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem do Wiednia. Zwiedzanie miasta, w tym: muzeum historii naturalnej (wstęp
10,- €/os.), pałac Hofburg, katedra św. Szczepana oraz inne obiekty na Starym Mieście, objazd miasta
autokarem (przejazd przez Dunaj), dom Hundertwassera, zespół palacowo-parkowy Schönbrunn.
Wieczorem powrót do hotelu pod Brnem; obiadokolacja, nocleg.
22 VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu oraz wyjazd autokarem do Moravskiego Krasu. Tam: zwiedzanie
Jaskini Katarzyńskiej, dojazd kolejką parkową doliną rzeki Punkvy, zwiedzanie Jaskini Punkevnej (dojście
do dna przepaści Macocha, spływ łodziami podziemnym odcinkiem rzeki Punkvy), wyjazd koleją linową
na taras widokowy nad przepaścią Macocha, czas wolny (Łączny koszt wstępów - ok. 400,- Kč/os.). Podczas
przejazdu do Polski postój w urokliwym Międzygórzu, obiad i możliwość obejrzenia Wodospadu
im. Żeromskiego na rzece Wilczce (jednego z największych w Sudetach). Wieczorem wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do Tczewa około godz. 5:00 (23 VI).

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie trasą wg programu;
- 2 noclegi w hotelu*** - pokoje 2-os. z łazienkami i WC;
- wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania, obiad na powrocie;
- degustację win morawskich z wykładem someliera;
- opiekę pilota na całej trasie;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- obsługę przewodnika w jęz. polskim w Wiedniu;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może
wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,35 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: bilety wstępów na terenie Czech i Austrii – ok. 10,-€ i 600,-Kč /os. dorosłą

*) Cena zawiera koszt transportu autokarem, stanowiący kwotę 220,- zł/os.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pom.

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marktur@poczta.onet.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski
– przedstawiciel
tel.: (+48) 609 712 165
e-mail: jarek_s_2000@wp.pl

