OFERTA 4-DNIOWEJ AUTOKAROWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
Ziemia Kłodzka – Góry Stołowe – Masyw Śnieżnika
Termin: 7-10 VIII 2020 r.
Cena wycieczki:

699,- zł/osobę (kalkulacja na 40 uczestników)

Program wycieczki:

7 VIII Przed południem indywidualny dogodny dojazd do Wrocławia Gł. pociągami z różnych kierunków (Gdynia,
Szczecin, Katowice, Warszawa). O godz. 12:15 zbiórka i wyjazd autokarem podstawionym na stacji paliw
przy ul. Suchej 15 (na tyłach gmachu dyrekcji kolei) w kierunku Sudetów. Około godziny 13:30 przyjazd do
Barda, zwiedzanie sanktuarium Madonny Bardzkiej w tamtejszej Bazylice Mniejszej oraz podziwianie
największej na Dolnym Śląsku ruchomej szopki. Następnie dojazd do pobliskiej Kudowy-Zdroju – miasta
zaliczanego do najatrakcyjniejszych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej. Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu
blisko centrum, obiadokolacja, po której wieczorny spacer po uzdrowisku i parku zdrojowym; nocleg.
8 VIII Po śniadaniu spacer po Kudowie-Zdroju – zwiedzanie: Parku i Domu Zdrojowego, Kaplicy Czaszek oraz
prywatnej ruchomej szopki w Czermnej. Następnie przejazd do czeskiego Adršpachu, gdzie zwiedzanie
rezerwatu skał piaskowcowych „Skalne Miasto” wraz z rejsem po łodzią po „Skalnym Jeziorku”. Po południu
powrót do hotelu, obiadokolacja; wyjście dla chętnych na popularne „fajfy” do Domu Zdrojowego. Nocleg.
9 VIII Po śniadaniu wyjazd w zachodni rejon Masywu Śnieżnika. Po przyjeździe do Międzygórza wizyta przy
Wodospadzie im. Żeromskiego na rzece Wilczce oraz wejście na Górę Igliczną do sanktuarium Marii
Śnieżnej. Po drodze na stoku zwiedzanie „Ogrodu Bajek” – parku z rzeźbami postaci bajek z całego świata.
Po zejściu do Międzygórza dalszy przejazd malowniczą trasą przez przełęcz Puchaczówka na północną
stronę Masywu Śnieżnika. Dojazd do Kletna, gdzie wejście do Jaskini Niedźwiedziej zaliczanej
do najpiękniejszych polskich jaskiń. W drodze powrotnej odwiedziny w kolejnym uzdrowisku – LądkuZdroju, gdzie spacer po parku zdrojowym i wizyta w zabytkowym Domu Zdrojowym „Wojciech”. Późnym
popołudniem powrót do hotelu. O godz. 19:00 uroczysta obiadokolacja z bogatym menu, przy muzyce DJ
do północy. Nocleg.
10 VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem do stolicy regionu – Kłodzka, gdzie spacer
po mieście i wizyta w tamtejszej Twierdzy, w której m.in. przejście w ramach trasy turystycznej przez
kazamaty i labirynty. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Wrocławia, gdzie przyjazd około godziny 15:00. Z
dworca Wrocław Gł. indywidualny powrót uczestników pociągami w kierunku swoich miejsc zamieszkania.
Cena zawiera:

Uwagi:

- przejazd autokarem o wysokim standardzie na całej trasie;
- 3 noclegi w hotelu*** - pokoje 2-,3-os. z pełnym wyposażeniem;
- wyżywienie: 2 obiadokolacje, 3 śniadania, 1 obiadokolacja
bankietowa z obsługą DJ;
- opiekę pilota na całej trasie;
- opiekę przewodników w zwiedzanych obiektach;
- ubezpieczenie NNW+KL – SIGNAL IDUNA Polska;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- wstępy do zwiedzanych obiektów w PL (wg programu).
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pom.

-

kalkulacja
ceny
została
dokonana
dla 40 uczestników (przy mniejszej ilości osób
cena wycieczki może wzrosnąć);
- należy posiadać 170,- Kć/os. na wstęp
do czeskiego rezerwatu „Skalne Miasto”.

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marek@marktur.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski – przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

