POLSKA „Perły Dolnego Śląska”
Wycieczka objazdowa 3 dniowa (Dolny Śląsk)
TRASA PODSTAWOWA
Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec, realizacja programu wycieczki Dolny Śląsk, Żywiec. UWAGA!
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży. Możliwość
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Od 499 zł/os.
-transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z
łazienkami)
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacja w hotelu (napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie)
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup)
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW)
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (150 zł)
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 140 PLN
+ 30 zł lokalni przewodnicy.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów.

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

Dzień 1
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przyjazd do
miejscowości WAŁBRZYCH, zwiedzanie ZAMKU KSIĄŻ znajdującego się na terenie KSIĄŻĘCEGO
PARKU NARODOWEGO – jednego z trzech największych zamków w Polsce. Wizyta
w WAMBIERZYCACH, miasta zwanego „ŚLĄSKĄ JEROZOLIMĄ”, m.in. barokowa BAZYLIKA
NAWIEDZENIA NMP ze słynną RUCHOMĄ SZOPKĄ. Przejazd do miejscowości KUDOWA ZDRÓJ,
spacer po uzdrowisku m.in. PARK ZDROJOWY, czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Przejazd do CZERMNEJ, zwiedzanie KAPLICY CZASZEK będącej pomnikiem ofiar wojen i
epidemii. Przejazd do KŁODZKA – serca Kotliny Kłodzkiej, zwiedzanie m.in. warowna TWIERDZA
KŁODZKA, spacer na WYSPĘ PIASEK przez barkowy MOST ŚW. JANA, zbudowanego na wzór
praskiego Mostu Karola, czas wolny. Krótki spacer po LABIRYNCIE SKLANYM „BŁĘDNE SKAŁY” –
podziwianie form skalnych. Przejazd do ZŁOTEGO STOKU, zwiedzanie KOPALNI ZŁOTA, czas wolny.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości KLETNO – zwiedzanie JASKINI
NIEDŹWIEDZIA – jednej z ciekawszych jaskiń w Polsce pod względem szaty naciekowej. Następnie
przejazd do miejscowości PACZKÓW, zwiedzanie m.in.: DOM KATA – symbol miasta owiany mroczna
legendą, WIEŻE BRAMNE, RATUSZ z zabytkowym mechanizmem zegarowym, mury obronne z XVI w ,
czas wolny. Przejazd do MOSZNEJ, zwiedzanie ZAMKU MOSZNA, zabytkowej rezydencji z okresu XVII w.
Wyjazd w kierunku Żywca, powrót na w godzinach wieczornych.

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej!
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.).
Kod oferty: TCZ/19/2017
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