Karkonosze + Praga
4 DNI AUTOKAREM
Termin dowolny/do uzgodnienia

595 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki
650 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki
750 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki
795 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników + 3 osoby opieki
1. Dzień:
Zbiórka w godzinach porannych. Wyjazd w kierunku Wrocławia. Zwiedzanie z
przewodnikiem: Panorama Racławicka, Promenada Staromiejska (taras
widokowy), Punkt widokowy na Ostrów Tumski i Most Grunwaldzki, Gotycki
Ostrów Tumski, Katedra Św. Jana Chrzciciela, Wejście do Katedry i wjazd na
platformę widokowa na życzenie! Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ogrody
barokowe, Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldyna, Oratorium Marianum,
Zwiedzanie Uniwersytetu, wejście na Wieżę Matematyczną na życzenie!
Pomnik nagiego szermierza, historia wrocławskich studentów, Kościół
Uniwersytecki - najpiękniejszy kościół barokowy we Wrocławiu! Dawne
Więzienie Miejskie, Stare Jatki Miejskie - Pomnik Zwierząt Rzeźnych ze spiżu
Rynek, Ratusz, zabytkowy pręgierz, Wrocławskie krasnale. Przejazd w okolice
Karpacza. Obiadokolacja, Nocleg w pokojach z łazienkami.
2. Dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Karpacza, spacer po mieście i “Karkonoskie
Tajemnice”, wyjątkowe miejsce w którym można poznać świat gór i górskich
historii. Przejazd do Sobieszowa i wejście na ruiny Zamku Chojnik z piękną
panoramą Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Przejazd w okolice Szklarskiej
Poręby - spacer do Wodospadu Kamieńczyka, najwyższego wodospadu w
polskich Sudetach. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.
3. Dzień:
Wczesne śniadanie. Przejazd do Pragi i spacer po mieście z przewodnikiem:
Hradczany, Katedra św. Wita, Most Karola, czas dla grupy na Starym Mieście.
Powrót na nocleg i obiadokolacja.
4. Dzień:
Śniadanie. Przejazd do Parku Miniatur w Kowarach, możliwość zobaczenia
wszystkich najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska w jednym miejscu. Później
wizyta w tajemniczym “Arado” gdzie czeka na nas podziemna trasa turystyczna
mówiąca o sekretach II Wojny Światowej. Przejazd pod Szkołę.

Świadczenia zawarte w cenie:
- Przejazd komfortowym autokarem (barek, wideo, wc, klimatyzacja),
- zakwaterowanie w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami,
(3 noclegi),
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
- ubezpieczenie NNW, KL
- opieka pilota wycieczek.
Dodatkowo płatne:
bilety wstępu ok. 60-100 zł/os. (w zależności od wybranych wstępów).
Wydatki własne

ZAPRASZAMY!!!

