
   

  Zapraszamy   Państwa   do malowniczego regionu Polski z wieloma zamkami 
               w terminach 19 – 21.06.2017  - 60 os  i  21 – 23.09.2017  - 60 os
Nasz program na życzenie Państwa, rozpoczniemy  wizytą we   Wrocławiu, gdzie  zobaczymy średniowieczny plac targowy, a dzisiaj perełka 
architektoniczna  z majestatycznym Ratuszem, „krótkie” zwiedzanie Wrocławia wraz z przewodnikiem, po czym przejazd na  kolację 
biesiadną i  nocleg w jednym z Ośrodków  w Szklarskiej Poręby. 

A więc   Państwa wyprawa   będzie pod hasłem :     „COŚ DLA DUCHA COŚ DLA CIAŁA”            
DZIEŃ I :

godz 6:00  zbiórka w miejscu ustalonym z organizatorem i wyjazd w kierunku Wrocławia. Po drodze krótkie

postoje na kawę , herbatę serwowaną w autokarze  bez opłat dla Państwa. Planowany przyjazd do Wrocławia

to godz. 9,30 Wizyta w wraz z naszą pilotem  w AFRYKARIUM – czas  pobyt ok 3 godz. Po czym udamy się na

obiad.  Kolejny   etap podroży  to Kolejny etap podróży  to zamek w Bolkowie.  Ok. godz. 17.00 przejazd na

kolację biesiadną przy muzyce i  nocleg w jednym z  Ośrodków na trasie do Szklarskiej Poręby .  Relaks  po

podroży w przytulnych pokojach. Przygotowanie do kolacji  integracyjnej  „przy muzyce w tle” Dla chętnych

możliwość korzystania z basenu  krytego., sauny  czy jacuzzi. 

Nocleg  w pokojach 2 – 3-osob  z łaz.

DZIEŃ II : 

Wczesne śniadanie ok. godz. 7.30 przejazd do Drezna – ok 2- 3 godz.  spotkanie z przewodniczką, ustalenie

trasy zwiedzania,  spacer po starówce, objazd autokarem po dzielnicach Drezna + spacer po Starówce, czas

zwiedzania       z  przewodnikiem  ok 3 godz.   Po czym grupa uda się na obiad w jednej  z drezdeńskich

restauracji. Ok godz. 16.00  wyjazd w drogę powrotną  do Szklarskiej Poreby na kolację i nocleg.

DZIEŃ III :  

śniadanie  godz. 8.00  -spotkanie z przewodnikiem, wyjazd z Ośrodka na zwiedzanie  Kotliny Jeleniogórskiej, krótka wizyta w Karpaczu, dalej

przejazd do  ZAMKU  w   KSIĄŻU - spotkanie z przewodnikiem  - udamy się w trasę: „Szlakiem Daisy”  podczas której zobaczymy  zamek,

trasy i okazały park. Czas zwiedzania to  120 minut, ale proszę  wierzyć warto poświęcić ten czas.   Ok.  godz. 13.00  pożegnamy Książ

udając się w drogę powrotną do domu, ale po  drodze w  Złotym Stoku czeka  nas nie tylko obiad ale

przygoda w dawnej  kopalni złota.

Po  przyjeździe  na miejsce, zaplanowaliśmy  dla Państwa:    Zwiedzanie Kopalni Złota – Podziemna Trasa

Turystyczna  ,  Podziemny  spływ zalanym  chodnikiem  sztolni  Gertrudy,  oraz    koniecznie  wybicie

pamiątkowej monety.  Oczywiście  w trakcie  zwiedzania  lub po  - degustacja  dobrej kuchni. Nasza

przygoda  niestety   pomału dobiegać będzie końca  i  ok. 17.00 wyjedziemy  już    domu.

Planowany przyjazd na miejsce  ok. godz. 22.00- 23.00

Świadczenia : przejazd autokarem klasy Lux.  2 noclegi w hotelu ***/ ośrodku w pokojach 2, 3, os. z wyżywienie:
obiad we Wrocławiu, kolacja integracyjna,    2 x śniadanie typu bufet,  obiad w Dreźnie, kolacja   w Ośrodku w Szklarskiej Porębie, obiad w Złotym Stoku,;
usługa pilota i przewodnika, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW, oraz biletów wstępu:  zamek Książ – jedna z tras- Ksiąz Barokowy  , Bolków ,
Złoty  Stok   - trasa podziemna 
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