OFERTA 10-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
Morawy Płd. – Bratysława – Wiedeń – Monachium – Alpy Salzburskie
– Las Bawarski – Pilzno

Termin: 5-14/15 VII 2020 r.
Cena wycieczki:

1779,- zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
5 VII Wyjazd autokarem spod dworca PKP Działdowo ok. godz. 7:30. Przejazd do Czech. Po południu przyjazd
do Brna (stolicy Moraw), spacer po pięknej, secesyjnej Starówce i czas wolny. Wieczorem przyjazd
do Břeclavi, zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja, nocleg.
6 VII Śniadanie, po którym wyjazd autokarem do Bratysławy. Na miejscu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie
stolicy Słowacji, w tym: Starówka, nabrzeże Dunaju oraz wzgórze zamkowe. Po południu czas wolny,
możliwość zakupów w domu towarowym lub wizyta w ogrodzie piwnym. Wieczorem powrót do Břeclavi;
obiadokolacja połączona z profesjonalną degustacja oryginalnych win morawskich z regionu Palava
i Slovacko, z wykładem sommeliera; nocleg.
7 VII Po śniadaniu wyjazd autokarem na wycieczkę po regionie nazwanym niegdyś „Ogrodem Europy”
– do malowniczo otoczonych winnicami, zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych książęcego rodu
Lichtensteinów w Valticach (wstęp do zamkowej piwnicy winnej z małą degustacją win) i Lednicach (wejście
do wnętrza), a także zamku i Starego Miasta w pobliskim Mikulovie. Późnym popołudniem przyjazd
na rancho w skalistym wąwozie na stoku masywu Palava, objętego Rezerwatem Biosfery. Biesiada-party
z gitarą przy ognisku, pieczony prosiak (i inne regionalne specjały
), podziwianie panoramy z grzbietu
Palavy. Późnym wieczorem powrót do hotelu; nocleg.
8 VII Po śniadaniu wyjazd autokarem do Wiednia. Na miejscu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta.
W programie: pałac zimowy Hofburg (wejście do apartamentów wraz z wystawą o Cesarzowej Sisi), katedra
św. Szczepana oraz inne obiekty na Starym Mieście, objazd miasta autokarem, dom Hundertwassera, zespół
palacowo-parkowy Schönbrunn. Po południu wizyta w Grinzing – podwiedeńskiej wiosce winiarzy.
Obiadokolacja przy winie i regionalnej muzyce. Wieczorem powrót do hotelu w Břeclavi; nocleg.
9 VII Po śniadaniu wyjazd autokarem do Centrum Rekreacji Pasohlavky, położonym nad zalewem Nove Młyny.
Możliwość plażowania i kąpieli w jeziorze, a dla chętnych dodatkowa możliwość indywidualnej wizyty
w pobliskim „Aqualand-Moravia” – największym parku wodnym w Republice Czeskiej. Późnym popołudniem
obiadokolacja w knajpce nad zalewem. Wieczorem powrót do hotelu w Břeclavi; nocleg.
10 VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem do Moravskiego Krasu. Tam: zwiedzanie Jaskini
Katarzyńskiej, dojazd kolejką parkową doliną rzeki Punkvy, zwiedzanie Jaskini Punkevnej (dojście do dna
przepaści Macocha, spływ łodziami podziemnym odcinkiem rzeki Punkvy), wyjazd koleją linową na taras
widokowy nad przepaścią Macocha, czas wolny. Przejazd w kierunku gór Szumawa leżących na granicy
Czech z Austrią i Bawarią. Wieczorem przyjazd do kurortu Železna Ruda, zakwaterowanie w hotelu****
położonym w centrum miasteczka, obiadokolacja i ewentualny spacer po miasteczku; nocleg.
11 VII Po śniadaniu wyjazd autokarem na całodniową wycieczkę do Monachium - stolicy Bawarii. Po przyjeździe
na miejsce spotkanie z przewodnikiem, objazd miasta autokarem (w tym wizyta przy Pałacu Nimf), po czym
piesze zwiedzanie najciekawszych miejsc Starówki: Marienplatz i ważniejszych zabytków. Czas wolny,
możliwość grupowej wizyty w Hofbräuhaus – największym i najstarszym browarze królewskim i ogrodzie
piwnym Monachium. Wieczorem powrót do Železnej Rudy. Obiadokolacja; nocleg.

12 VII Po wczesnym śniadaniu wyjazd autokarem w kierunku Alp Bawarskich. Wizyta w kurorcie Berchtesgaden
(rejon Salzburga), malowniczo położonym w alpejskiej dolinie; wjazd autokarem na trasę widokową
Panorama Roβfeld, na wysokość 1600 m n.p.m. Następnie dojazd nad Jezioro Królewskie – najwyżej
położone jezioro Alp. Rejs statkiem po jeziorze malowniczym fiordem do kościółka Św. Bartłomieja
i z powrotem. Po rejsie czas wolny na deptaku przy jeziorze. W drodze powrotnej z Alp postój w miasteczku
Altötting, gdzie krótka wizyta w najbardziej znanym sanktuarium Bawarii (zwanym też „Bawarską
Częstochową”). Wieczorem powrót do hotelu w Železnej Rudzie na obiadokolację. Nocleg.
13 VII Śniadanie. Wyjazd z przewodnikiem autokarem na wycieczkę po malowniczych terenach Lasu Bawarskiego.
Degustacja bawarskich „specjałów” w miasteczku Zwiesel, wizyta w malowniczym miasteczku Bodenmeis,
spacer brzegiem Wielkiego Jeziora Jaworskiego, wjazd kolejką linową (gondole) na górę Jawor (1456 m
n.p.m.) - najwyższy szczyt Lasu Bawarskiego. W trakcie powrotu postój w Bayerisch Eisenstein (bawarskiej
części Železnej Rudy) – wizyta na historycznym granicznym dworcu kolejowym. Wieczorem powrót
do hotelu w Železnej Rudzie. Obiadokolacja; nocleg.
14 VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem w drogę powrotną. Po drodze postój w Pilźnie,
gdzie zwiedzanie z przewodnikiem największego na świecie browaru „Pilsner Urquell” (w trakcie degustacja
oryginalnego piwa warzonego starymi sposobami). Po południu wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd
do Działdowa w godzinach wczesnoporannych (15 VII).

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na całej trasie,
- 5 noclegów w hotelu*** - pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- 4 noclegi w hotelu**** - pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- wyżywienie HB: 9 obiadokolacji (w tym 3 poza hotelem
ze specjalnym menu), 9 śniadań;
- profesjonalna degustacja win morawskich
- opiekę pilota na całej trasie;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- usługa przewodników miejscowych w jęz. polskim w:
Bratysławie, Wiedniu (z audio-guide) i Monachium;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste;
- zalecamy zabranie strojów kąpielowych;
- cena nie zawiera opłat za wstępy, rejs statkiem i przejazdy
kolejkami linowymi;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników (przy
mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,35 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: bilety wstępów do obiektów wg programu, przejazdy kolejkami linowymi oraz rejs statkiem
– ok. 50,-€/os. (Austria i Niemcy) i 1000,-Kč/os. (Czechy). Należność zostanie zebrana przez pilota na początku wycieczki.
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