Grupa MP Biuro Turystyczne
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Kotlina Kłodzka + Praga + Skalne Miasto
OFERTA CAŁOROCZNA
DNI
CENA
dla grupy

Cena dla grup już od:
3
4
5
445,00 zł 590,00 zł 731,00 zł
45-48

45-48

45-48

DZIEŃ 1
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: obiadokolacja
• Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem - Wrocław – Wenecja północy, piąte miasto w Europie pod względem liczby mostów i kładek (12 wysp i ponad
100 mostów). Trasa zwiedzania obejmuje: Stare Miasto: Pl. Solny, Rynek, Uniwersytet, Hala Targowa, Nowy Targ, Kurzy Targ, katedra św. Jana Chrzciciela.

DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, kolacja
• Praga - zwiedzanie miasta z przewodnikiem - wycieczka z przewodikiem po najciekawszych zabytkach Pragi - Hradczany, Zamek Praski, katedra św. Wita,
Złota Uliczka, most Karola, Rynek Starego Miasta wraz z Ratuszem. Plac Wacława.

DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, kolacja
• Skalní Město Adršpach - spacer rewelacyjną trasą turystyczną między fantastycznymi formami skalnymi. Można odnaleźć głowę cukru, kochanków,
dzban, rynek słoni i wiele innych. Dodatkową atrakcją jest szmaragdowe jeziorko, wodospady oraz dla chętnych rejs łódką po jeziorku skalnym (dodatkowo
płatny).
• Park Zdrojowy w Kudowie - założony w XVIII wieku w miejscu wypływania źródeł mineralnych u podnóża góry zwanej Parkową. Bogata zróżnicowana w
zależności od pory roku roślinność parku obfituje w agawy, kaktusy, opuncje, draceny, saganowce i rododendrony .Schodząc do Parku Zdrojowego od strony
ul. Zdrojowej mijamy Pijalnię Wód Mineralnych wraz z Salą Koncertową.

DZIEŃ 4
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, kolacja
• Wyprawy w czasie - Zamek Grodno, Pałac Jedlinka, Sztolnie Walimskie - to fantastyczna okazja, by poznać sekrety rycerzy, odkryć największą tajemnicę II
wojny światowej oraz poznać życie bogatych arystokratów. Zamek Grodno - jedna z najpiękniejszych warowni z czasów średniowiecza. To 700 lat historii życia
książąt, rycerzy i rozbójników, a także dzieje wojen, chłopskich buntów i podejrzanych sprawek mieszkających tu niegdyś czarownic. Na dolnym dziedzińcu przy
pieczonych kiełbaskach, które specjalnie na tą okazję przygotował miejscowy szynkarz, dowiecie się, dlaczego królowie jadali głównie jajka i jak na dworach
książęcych sporządzano trucizny. Sztolnie Walimskie - wydrążone w skale wejścia do największej tajemnicy Gór Sowich. Schodzimy nawet do 60 metrów pod
ziemię, ponad nami tony litej skały. W podziemiach wspólnie przeżyjemy nalot alianckiej floty powietrznej. Pałac Jedlinka przywita nas lustrzaną salą balową
w swoich zdobieniach 15 kg złota. Poznamy pałacowe zakamarki, windę na herbatę i menu na stołach oraz życie pałacowej służby. Na koniec poszukamy
legendarnych skrzyń ukrytych, w wielkim pośpiechu, przez Erykę, przed wkraczającą Armią Czerwoną. Praca z wykrywaczem, starymi planami, wszelkie
odkrycia i wykopaliska czeka na nieulękłych tropicieli tajemnic.

DZIEŃ 5
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant
• Podziemna Trasa Turystyczna Kłodzko - została wytyczona w labiryncie kłodzkich podziemi i ma długość ok. 600 m. Podczas podziemnej wędrówki
można poczuć atmosferę dawnego Kłodzka: posłuchać mieszczańskiej muzyki, biesiadników w karczmie, odgłosów jarmarku, zobaczyć dawnych mieszkańców
miasta, odwiedzić kantor kupiecki, karczmę, piekarnię, skład amunicji i katownię wyposażoną w mrożące krew w żyłach narzędzia tortur. Zwiedzający spotkają
tu także zupełnie innych mieszkańców podziemi w postaci interaktywnych animowanych obrazów.
• Twierdza Kłodzko - część górna (naziemna) - Twierdza to miejsce owiane aurą tajemniczości, które gromadzi wiele historycznych wydarzeń z minionych
epok oraz różnych legend i opowieści. Przewodnicy oprowadzający po Twierdzy odkryją przed Państwem jej sekrety i w ciekawy sposób opowiedzą o burzliwej
historii tej fortyfikacji. W towarzystwie przewodnika ubranego w historyczny mundur turyści mają szansę zdobyć ostateczny punkt obrony twierdzy czyli
donjon.

OPCJE FAKULTATYWNE, DODATKOWO PŁATNE
• Skalní Město Adršpach bilety - bilety wstępu: dorośli - 120,00 Kč /os. dzieci i młodzież - 60,00 Kč /os.
Orientacyjna godzina powrotu - 20.00

CENA WYCIECZKI
DNI/GRUPA

3
4
5

25-31
584,00 zł
756,00 zł
914,00 zł

32-39
528,00 zł
690,00 zł
843,00 zł

40-44
465,00 zł
616,00 zł
759,00 zł

45-48
445,00 zł
590,00 zł
731,00 zł

49-53
492,00 zł
648,00 zł
792,00 zł

54-61
INNA
482,00 zł
636,00 zł
780,00 zł ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys.3 dni: 33,00 zł-37,00 zł; 4 dni: 33,00 zł-37,00 zł ; 5 dni: 75,00 zł-83,00 zł
CENA OBEJMUJE: transport autokarem turystycznym, wyżywienie zgodnie z programem, noclegi: pokoje 3-5 osobowe z łazienkami lub
pokoje typu studio (jedna łazienka na studio), internet WiFi, plac zabaw. miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i przewodników
miejscowych, ubezpieczenie NNW na 5 000 zł podatek VAT marża.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,

