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

Kotlina Kłodzka + Praga + Skalne Miasto - 5 dni
OFERTA SEZON 2020/2021

KOD: WKS5STNBB-KKPSM
Rodzaj grupy: SZKOLNA

• przewodnicy w każdej atrakcji
• możliwość wyboru standardu noclegu,
• wyżywienie: 2 posiłki - śniadanie, obiadokolacja (wg programu)

już od:

639,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 55-60+4
uczestników
Ta wycieczka, to niesamowita podróż w czasie od zamierzchłej przeszłości, przez czasy wielkich królów i potężnych twierdz po tajemnice II wojny
światowej.
DZIEŃ 1
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, obiadokolacja
• Praga - zwiedzanie miasta z przewodnikiem - wycieczka z przewodnikiem po najciekawszych zabytkach Pragi - Hradczany, Zamek Praski,
katedra św. Wita, most Karola, Rynek Starego Miasta wraz z Ratuszem. Plac Wacława.
DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja
• 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, obiadokolacja
• 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. 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.
DZIEŃ 5
wyżywienie: śniadanie
• 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 donżon.
ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE
• Skalní Město Adršpach bilety - koszt biletów wstępu 70Kć
ATRAKCJE FAKULTATYWNE
• Twierdza Kłodzko - podziemne lorytarze minerskie - koszt biletów wstępu 10 zł
• Podziemna Trasa Turystyczna Kłodzko - koszt biletów wstępu 9 zł
Orientacyjna godzina powrotu 19.00
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.

CENA WYCIECZKI
SEZON NISKI (wszystkie terminy poza sezonem wysokim)
STANDARD 20-26+2 27-32+2 33-39+3 40-44+3
TURYSTYCZNY
PODWYŻSZONY

875 zł
941 zł

773 zł
837 zł

735 zł
800 zł

667 zł
731 zł

45-49+3
643 zł
707 zł

50-54+4
650 zł
715 zł

55-60+4
639 zł
704 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu ok. 66 zł od osoby. Dokładny koszt biletów zostanie podany na 30 dni przed wyjazdem.
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Kotlina Kłodzka + Praga + Skalne Miasto - 5 dni
SEZON WYSOKI (maj/czerwiec 2021)
STANDARD 20-26+2 27-32+2
TURYSTYCZNY
PODWYŻSZONY

902 zł
968 zł

808 zł
872 zł

33-39+3
764 zł
829 zł

40-44+3
691 zł
755 zł

45-49+3
664 zł
728 zł

50-54+4
669 zł
734 zł

55-60+4
663 zł
727 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu ok. 66 zł od osoby. Dokładny koszt biletów zostanie podany na 30 dni przed wyjazdem.
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem turystycznym, noclegi wg wybranego standardu, wyżywienie: 2 posiłki - śniadanie,
obiadokolacja (wg programu), miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i przewodników miejscowych, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej),

NOCLEGI
• standard turystyczny - pokoje 2-10 osobowe z łazienkami lub pokoje typu studio (jedna łazienka na studio), TV w świetlicy, plac zabaw,
miejsce na ognisko, grill, piłkarzyki, stół do tenisa
• standard podwyższony - pokoje 2-5 osobowe z łazienkami, TV, internet WiFi, plac zabaw, miejsce na ognisko, grill, bilard, piłkarzyki, stół do
tenisa

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: Koszty Rezygnacji w razie odwołania
lub przerwania wycieczki. Składka ubezpieczeniowa wynosi 2,5% wartości wykupionej wycieczki. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-koszty-rezygnacji.htm
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