OFERTA 5-DNIOWEJ AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
Zamek Książ – Ziemia Kłodzka – Praga
Termin: 17-21
Cena wycieczki:

IX 2020 r.

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

Program wycieczki:
17 IX Przed południem indywidualny dojazd do Wrocławia Gł. pociągami ze różnych kierunków. O godz. 12:00 zbiórka
i wyjazd autokarem podstawionym na stacji paliw przy ul. Suchej 15 (na tyłach gmachu dyrekcji kolei) w kierunku
Sudetów. Około godziny 13:30 przyjazd do zamku Książ w Wałbrzychu – zwiedzanie zamku wraz z pobliską Palmiarnią
Lubiechowską. Późnym popołudniem przejazd do Polanicy-Zdroju – jednego z popularnych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej.
Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu blisko centrum, obiadokolacja, po której wieczorny spacer po uzdrowisku
i parku zdrojowym; nocleg.
18 IX Po śniadaniu wyjazd do uzdrowiska Kudowa-Zdrój. Spacer po Parku i Domu Zdrojowym, po czym przejście do Kaplicy
Czaszek (wstęp) oraz dojazd autokarem do prywatnej ruchomej szopki w pobliskiej Czermnej. Następnie przejazd
na teren Parku Narodowego Gór Stołowych do pięknego rezerwatu „Błędne Skały”, z formami skalnymi o bajkowych
kształtach. Po południu przejazd malowniczą „Drogą 100 zakrętów” do pobliskich Wambierzyc, wizyta w barokowej
bazylice zwanej także „dolnośląską Częstochową” oraz zwiedzanie zespołu szopek. Wieczorem przyjazd do hotelu
w Polanicy-Zdroju; obiadokolacja, możliwość wyjścia na „fajfy” do Domu Zdrojowego; nocleg.
19 IX Po śniadaniu wyjazd w zachodni rejon Masywu Śnieżnika. Po przyjeździe do Międzygórza wizyta przy Wodospadzie
im. Żeromskiego na rzece Wilczce oraz wejście na Górę Igliczną do sanktuarium Marii Śnieżnej. Po drodze na stoku
możliwość zwiedzenia „Ogrodu Bajek” – parku z rzeźbami postaci bajek z całego świata (wstęp nie wliczony). Po zejściu
do Międzygórza dalszy przejazd malowniczą trasą przez przełęcz Puchaczówka na północną stronę Masywu Śnieżnika.
Dojazd do Kletna, gdzie wejście do Jaskini Niedźwiedziej, zaliczanej do najpiękniejszych polskich jaskiń. W drodze
powrotnej odwiedziny w kolejnym uzdrowisku – Lądku-Zdroju, gdzie spacer po parku zdrojowym i wizyta w pięknym
zabytkowym Domu Zdrojowym „Wojciech”. Wieczorem przyjazd do hotelu w Polanicy-Zdroju; obiadokolacja, nocleg.
20 IX Po śniadaniu wyjazd z hotelu do Czech. Po około po 2,5 godz. jazdy przyjazd do stolicy kraju – Pragi. Zwiedzanie miasta
(bez wstępów) z przewodnikiem trasą: Wzgórze Hradczańskie, Zamek Praski, Katedra Św. Vita, Ogrody Wallensteina,
Mała Strana, Most Karola, Stare Miasto (prezentacja zegara średniowiecznego Orloj na fasadzie Ratusza), Plac
Wacława. po południu czas wolny i powrót do Polski. O godz. 20:00 w hotelowej restauracji uroczysta obiadokolacja
z bogatym menu, przy muzyce DJ do północy. Nocleg.
21 IX Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i o godz. 10:30 wyjazd autokarem w kierunku Wrocławia. Po drodze postój
w Bardzie, gdzie zwiedzanie sanktuarium Madonny Bardzkiej w tamtejszej Bazylice Mniejszej oraz podziwianie
największej na Dolnym Śląsku ruchomej szopki. Do godziny 14:00 przyjazd na dworzec Wrocław Gł., skąd indywidualny
wyjazd uczestników pociągami w kierunku swoich miejsc zamieszkania.

Cena zawiera:

Uwagi:

- 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 bogatym menu i obsługą DJ;
- opiekę pilota na całej trasie;
- usługę przewodników w zwiedzanych obiektach oraz w Pradze;
- ubezpieczenie NNW oraz za granicą KL – SIGNAL IDUNA Polska;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- wstępy do zwiedzanych obiektów w PL (wg programu – 100,- zł/os.).

- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 osób
(przy mniejszej ilości uczestników cena wycieczki
może wzrosnąć);
- należy posiadać 50,- Kč/os. na zestaw audio
-guide (słuchawki) podczas zwiedzania Pragi;
- zakupu koron czeskich (Kč) na wyjazd do Czech
będzie
można
najkorzystniej
dokonać
przy przekraczaniu granicy w Kudowie-Słonem.
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