OFERTA 5-DNIOWEJ AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
Karkonosze Polskie i Czeskie – Zamek Książ
Termin: 24-28 VI 2020 r.
Cena wycieczki:

849,- zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:

24 VI O godz. 7:30 wyjazd z Inowrocławia. Po południu przyjazd do Jeleniej Góry, spacer po mieście oraz wejście
na górę Chojnik (627 m n.p.m.) – zwiedzanie tamtejszego gotyckiego zamku z piękną panoramą Karkonoszy
i Kotliny Jeleniogórskiej. Wieczorem przyjazd do Szklarskiej Poręby – jednego z najpopularniejszych
kurortów Karkonoszy. Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, po której wieczorny spacer
po mieście; nocleg.
25 VI Po śniadaniu wyjście na pieszą wędrówkę po Karkonoskim Parku Narodowym rejonu Szklarskiej Poręby,
trasą: dolina rzeki Kamiennej, Krucze Skały, Wodospad Kamieńczyka, Hala Szrenicka, Szrenica, Łabski
Szczyt. Po południu zejście do miasta, po czym powrót do hotelu – obiadokolacja; nocleg.
26 VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem do Karpacza. Na miejscu przejście malowniczą
trasą górską: Zapora Łomnicy – Biały Jar – kocioł Białego Jaru – schroniska: „Strzecha Akademicka”
i „Samotnia”. Na końcu trasy zwiedzanie zabytkowej norweskiej świątyni Wang – drewnianego kościółka
Wikingów w Karpaczu Górnym. Wieczorem powrót do Szklarskiej Poręby – obiadokolacja; nocleg.
27 VI Po śniadaniu wyjazd z hotelu autokarem na czeską stronę Karkonoszy przez Przełęcz Szklarską i Harrachov.
Przejazd malowniczą doliną rzeki Izery. W miejscowości uzdrowiskowej Janské Lázně wizyta w tamtejszym
kompleksie panoramicznym „Ścieżka w koronach drzew” – jednej z 6 tego typu nowych atrakcji
turystycznych Europy. Po południu przyjazd do kurortu górskiego Pec pod Śnieżką, skąd wjazd i zjazd koleją
linową gondolową na najwyższy szczyt Sudetów – Śnieżkę (1602 m n.p.m.). Wieczorem powrót
do Szklarskiej Poręby. O godz. 20:00 uroczysta obiadokolacja z bogatym menu, przy muzyce DJ do późnych
godzin nocnych. Nocleg.
28 VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem w drogę powrotną. Przed południem przyjazd
do zamku Książ w Wałbrzychu – zwiedzanie zamku wraz z pobliską Palmiarnią Lubiechowską. Po południu
wyjazd w dalszą drogę. Przyjazd do Inowrocławia w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na całej trasie;
- 4 noclegi w hotelu*** - pokoje 2-,3-os. z pełnym wyposażeniem;
- wyżywienie: 3 obiadokolacje, 4 śniadania, 1 obiadokolacja
bankietowa z obsługą DJ;
- opiekę pilota na całej trasie;
- ubezpieczenie NNW i KL za granicą – SIGNAL IDUNA Polska;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- wstępy do zwiedzanych obiektów w PL (wg programu).
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.

Uwagi:
kalkulacja
ceny
została
dokonana
dla 45 uczestników (przy mniejszej ilości osób
cena wycieczki może wzrosnąć);
należy posiadać 600,- Kć/os. na wstęp
na „Ścieżkę w koronach drzew” oraz kolej
gondolową na śnieżkę (możliwość dogodnego
zakupienia waluty podczas wycieczki).

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

Jarek Skalski – przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

