Karpacz i okolice

Karpacz i okolice – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Karpacz
wyjazd w godzinach wieczornych
przejazd do Karpacza
piesza wycieczka na Śnieżkę po drodze
zwiedzanie: Świątyni Wang, schronisko
Samotnia, Wodospad na Łomnicy
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Adrspaskie Skalne Miasto
śniadanie
zwiedzanie Adrspaskiego Skalnego Miasta –
przepiękne formy skalne - wodospad
Karkonosza, pływanie łodzią po skalnym
jeziorze
przejazd do browaru Opat jednego z
najstarszych klasztornych browarów w
Czechach – zwiedzanie linii produkcyjnej,
muzeum browaru oraz degustacja piw czeskich
– oprócz tradycyjnego lagera można tu
degustować piwa morelowe, śliwkowe i inne
oryginalne smaki
czas wolny na zakupy w Czechach
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Szklarska Poręba

śniadanie
wycieczka do Szklarskiej Poręby: Zamek
Chojnik, Zakręt Śmierci, Wodospad Szklarki
przejazd do Harrachova – skocznia narciarska
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Zamek Książ
śniadanie
przejazd do Zamku Książ – zwiedzania zamku
przejazd do Wrocławia
czas wolny na rynku
około godziny 21 wieczorny spektakl woda,
światło, dźwięk – Fontanna na Pergoli – jedna z
najpiękniejszych w Europie fontann łączących
pokaż wodny sprzężony z efektownymi
światłami ,hologramami wyświetlanymi na
ścianach wodnych oraz muzyką –
niepowtarzalne wrażenia
przejazd nocny przez Polskę
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 100 zł i 550
KCZ/os.
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1270 zł/os.

1220 zł/os.

1180 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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