WYCIECZKA DWUDNIOWA DO WROCŁAWIA I W SUDETY
Program zwiedzania:
1 DZIEŃ – wyjazd 6.00 przejazd do Wrocławia.
WROCŁAW - zwiedzanie miasta:
Starówka - Rynek – pięknie odrestaurowany z kolorowymi
kamienicami, Ratusz - należy do największych i naj piękniejszych w Polsce z najstarszym w Polsce dzwonem
zegarowym. W piwnicach znajduje się Piwnica Świdnicka
najstarsza restauracja w Europie.
Półwysep Tumski - to miejsce, z którego wywodzi się geneza
miasta Wrocławia. Ostrów Tumski to także historycznie rzecz
biorąc centrum religijne Wrocławia. To tutaj ok. IX wieku
powstał pierwotny gród Wrocławia, który w 1000 roku
Bolesław Chrobry podniósł do rangi biskupstwa.
PANORAMA RACŁAWICKA monumentalne malowidło
przedstawiające Bitwę pod Racławicami wielkie malowidło o
wymiarach 114 m. x 15 m. - jedna z największych panoram
na świecie,
MUZEUM NARODOWE - jedno z głównych muzeów Wrocławia i
Dolnego Śląska. Zbiory muzeum obejmują przede wszystkim
malarstwo i rzeźbę, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki
całego Śląska.
AFRIKARIUM – obiekt prezentujący różne ekosystemy wodne
Afryki, Dzięki znajdującym się tutaj ogromnym akwariom
zwiedzający mogą zobaczyć skrywany przed człowiekiem wodny
świat Czarnego Lądu, 18-metrowy podwodny tunel zachwyci
nas przepływającymi nad naszymi głowami rekinami z Kanału
Mozambickiego.
Przejazd na nocleg w Kotlinie Kłodzkiej
2 dzień
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej
KŁODZKO – Spacer starym miastem, most św. Jana
wzorowany na moście św Karola z Pagi. Przejście pod Ratusz z
widokiem na Twierdzę Kłodzką, przejście podziemną trasą
1000 lecia, przejazd w kierunku Kudowy Zdr.
CZERMNA – niewielka barokowa kaplica której wnętrze
pokryte jest 3 tyś. ciasno ułożonymi ludzkimi czaszkami
BŁĘDNE SKAŁY – skalne labirynty” Błędne Skały” to labirynt
szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających
bloki skalne kilkunastometrowej wysokości.
ZŁOTY STOK – Kopalnia Złota - trasa turystyczna.
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem,
- jeden nocleg
- wyżywienie 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja
- opłaty drogowe i parkingowe,
- opieka pilota,
- 3 lub 4 osoby opieki gratis
Cena od osoby zł
Dodatkowo płatne - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
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