Wyjazd kulturoznawczo-edukacyjny
na Dolny Śląsk, do Pragi, Skalnego Miasta
oraz Karkonoszy

24-25-26-27 kwietnia 2017 r. (pn.-czw.)
Wrocław-Praga-Skalne Miasto-Karpacz
PROGRAM WYJAZDU:
1 DZIEŃ – wyjazd o godzinie 5:30 rano, przejazd do Wrocławia – jednego
z najpiękniejszych miast w Polsce – miasta 12 wysp i ponad stu mostów. W planie do
zwiedzania: Panorama Racławicka (godz. 13:30), Stare Miasto (Rynek, Ratusz, Stare
Jatki, Kamieniczki „Jaś i Małgosia”, dawne więzienie miejskie oraz Ostrów Tumski –
najstarsza część miasta z Katedrą św. Jana Chrzciciela i Kolegiatą św. Krzyża).
Następnie przejazd do obiektu noclegowego, zakwaterowanie, obiadokolacja.
2 DZIEŃ – po śniadaniu przejazd do stolicy Czech – Pragi, zwiedzanie miasta.
W programie m. in.: Hradczany, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek Staromiejski,
Zegar Orloj – jeden z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie.
Powrót do Polski na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ – po śniadaniu przejazd w kierunku Czech. Wizyta w Adrszpach – Skalnym
Mieście. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc tej krainy w Narodowym Rezerwacie
Przyrody Czech: bajkowy trzyipółkilometrowy labirynt piaskowcowych dróżek
pomiędzy skalnymi kominami i wieżyczkami uczyniony ręką Natury. Spływ tratwą.
Powrót do obiektu noclegowego, obiadokolacja.
4 DZIEŃ – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Spotkanie z przewodnikiem.
Przejazd do Karpacza. Wjazd wyciągiem na Kopę oraz zwiedzanie Świątyni Wang (jest
to ewangelicki kościół parafialny w Karpaczu, przeniesiony w 1842 r. z miejscowości
Vang, leżącej nad jeziorem o tej samej nazwie w Norwegii). Wyjazd w drogę
powrotną.
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Cena: 735 zł*/os.
* Cena obejmuje: transport, 3 noclegi w hotelu ,,Rzemieślinik" w Szklarskiej
Porębie (pokoje z łazienkami, TV, bezpłatny dostęp do WiFi, basen czynny do godz.
21:00 – na życzenie gości istnieje możliwość wizyty na basenie w późniejszych
godzinach; nad bezpieczeństwem użytkowników basenu zawsze czuwa ratownik),
3 śniadania, 3 obiadokolacje (zupa, drugie danie, kompot, deser), koszty realizacji
programu (usługi przewodnickie, bilety wstępów, parkingi), opiekę pilota,
ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje obiadu w drodze powrotnej
(obiad w dniu wyjazdu płatny dodatkowo – 22 zł/os.)
Nocleg w hotelu Rzemieślnik w Szklarskiej Porębie – obiekt wysoko położony
w zaciszu leśnym, panorama Karkonoszy, która się stamtąd rozpościera daje
poczucie bliskości z przyrodą górską:
http://olimp-rzemieslnik.cul.com.pl/pages/rzemieslnik-opis
Każdy z gości hotelu Rzemieślnik może korzystać z basenu w hotelu
Olimp: http://olimp-rzemieslnik.cul.com.pl/pages/basen-spa

Liczba miejsc ograniczona!
Płatność należy dokonywać do
7 kwietnia 2017 r.
w kasie M-GOK-u

