Ślęża - święta góra Słowian

HIT 2022!!! SZCZEGÓLNIE POLECAMY !
Podróż autokarem

Dzień 1: Wrocław - dwie perspektywy
wyjazd we wczesnych godzinach porannych przejazd do Wrocławia
zakwaterowanie w hotelu
zwiedzanie Wrocławia zabytkowym
tramwajem retro czas trwania 2 godziny:
Teatr Lalek, Plac Dominikański i Galeria
Dominikańska, Most
Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki i Rondo Regana,
Most Zwierzyniecki i Ogród Zoologiczny, Hala
Stulecia i okolice (przerwa 20 min.) Ostrów
Tumski
i Most Piaskowy Uniwersytet Wrocławski,
Arsenał Miejski, Podwale, Ulica Świdnicka
wieczorny rejs statkiem po Odrze - to
niepowtarzalna okazja do zobaczenia miasta z
innej perspektywy, ciasne kanały, zabytki
oglądane z wody, światła miasta i zabytki
hydrotechniczne to idealny moment żeby
odpocząć zwiedzając
obiadokolacja, nocleg

Dzień 2: Wieczór pod Ślężą - czyli przygoda z kuchnią z żaru i ognia
śniadanie
zwiedzanie Wrocławia: Rynek, Plac Solny,
wrocławskie krasnale - historia spiżowych
skrzatów, szukanie krasnali… , Bazylika św.
Elżbiety, Stare Jatki Miejskie - pomnik Zwierząt
Rzeźnych, dawne Więzienie Miejskie,
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich
(ogród i dziedziniec barokowy), Kościół NMP na
Piasku, Ostrów Tumski, Bazylika
Archikatedralna św. Jana Chrzciciela,
Promenada Staromiejska,
Zatoka Gondoli
przejazd pod Ślężę - mało jest miejsc w Polsce
tak magicznych jak Ślęża "Święta góra
Słowian"wycieczka na tę magiczną górę wraz z
przewodnikiem (wejście 45 min) szlakiem z
przełęczy Tąpadła, po drodze magiczne źródła
ze zdrową wodą, kamienne wały kultowe,
słynny ślężański kamienny niedźwiedź, miejsce
mocy oraz wspaniałe widoki na Wrocław i
masywy górskie Sudetów
wieczór pod Ślężą (5 h) - piknik w
wyjątkowym miejscu jakim jest Zagroda
Jutrzenki 5 - idealne miejsce na odpoczynek,
posiłek i degustację: live cooking w unikalnym
ziemnym piecu żarowym, smaczny autorski,
zupełnie wyjątkowy posiłek z kamiennego
grilla, degustacja win z winnic Masywu Ślęży
Winnica Celtica/ Winnica spod Ślęży/Winnica
Czarna Stodoła wraz z instruktarzem i
komentarzem sommeliera,7 wzorów win/os.,
mżliwość degustacji miejscowego piwa z
rzemieślniczego Browaru Sobótka oraz
domowych lemoniad i naparów; winnica oraz DJ
- to gwarancja na absolutnie wyjątkowy wieczór
po zdobyciu Ślęży
powrót do hotelu
nocleg

Dzień 3 : Młyn Siedlimowice, Kościół Pokoju
śniadanie
wizyta w kolejnym wyjątkowym miejscu - Młyn
Siedlimowice to powstały w 1480 roku
poniemiecki młyn nadal produkujący mąkę.
Jego niezwykła architektura oraz tradycyjne
zabytkowe maszyny robią ogromne wrażenie
na zwiedzających - zwiedzanie młyna z
przewodnikiem
wraz z uruchomieniem produkcji mąki,
fascynująca opowieść o jej tajnikach, typach i
zastosowaniu, wypiek tradycyjnego wiejskiego
chleba i podpłomyków
Świdnica - jeden z Kościołów Pokoju (
UNESCO ) -miejsce gdzie sacrum i profanum
tworzą harmonijną jedność
przejazd w drogę powrotną
zakończenie wycieczki

Cena objemuje
2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
2 śniadania, 1 obiadokolacja , piknik z
kuchnią ognia i żaru, degustacją wina i
piwa
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW , składki na TFP i TFG
transport - komfortowy autokar– cała
trasa wycieczki, trasę przejazdu ustala
pilot

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok.105 zł/os.
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
zestawów tour guide - obowiązuje w
grupach powyżej 30 os .

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1150 zł/os.

1120 zł/os.

1090 zł/os.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

