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Serdecznie zapraszamy na wycieczkę autokarową

DOLNY ŚLĄSK
WROCŁAW · WAŁBRZYCH · KSIĄŻ · ŚWIDNICA · STANISZÓW · ŁOMNICA ·
WOJANÓW · KARPNIKI · KOWARY
PROGRAM RAMOWY 4 DNI
DZIEŃ 1
Wyjazd z Piły. Przejazd do Wrocławia. Udamy się do Afrykarium – unikatowego na skalę
światową kompleksu przedstawiającego różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym
Czarnego Kontynentu. Następnie przejdziemy do Hali Stulecia, uznawanej za jedno
z największych dzieł architektury XX wieku. Wielofunkcyjna przestrzeń, nieszablonowa
konstrukcja, klimatyczna i przestrzenna lokalizacja, to tylko kilka z jej atutów. Udamy się
również do Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim. Można tu podziwiać rwące
strumyki, z hukiem spadające wodospady, kręte ścieżki, łukowate mostki czy kamienne
latarnie. Obiadokolacja. Wieczorem przejazd na pokaz Fontanny Multimedialnej. Przejazd na
nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od spaceru po
starówce. Zobaczymy ratusz i zabytkowe kamienice w rynku. Udamy się na Ostrów Tumski.
Zwiedzimy Archikatedrę św. Jana Chrzciciela z XIII –XIV w., uważaną za pierwszą w pełni
gotycką świątynię na ziemiach polskich. Zobaczymy dwie piękne barokowe kaplice: św.
Elżbiety i Elektorską. Zobaczymy pomnik św. Jana Nepomucena oraz przejdziemy na Most
Tumski, zwany „Mostem Zakochanych”. Czas wolny na Starym Mieście.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Wałbrzycha. W Lubiechowie zobaczymy palmiarnię z kolekcją
egzotycznych gatunków roślin, a w Książu zwiedzimy Zamek Hochbergów – największy
obiekt warowny na Dolnym Śląsku. Wnętrza zamku to ponad 400 sal. Zamek otoczony jest
tarasami z ogrodami. Kompleks obejmuje wieżę widokową, ruiny dawnej twierdzy,
hipodrom, ujeżdżalnie i słynną w całym kraju stadninę koni. Zwiedzanie trasą „OD PIASTÓW
DO TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Spacer po parku przypałacowym. Przejazd
do Świdnicy. Spacer po mieście. Zwiedzimy gotycką katedrę św. Stanisława i Wacława,
ewangelicki kościół Pokoju wpisany na Listę UNESCO, a także rynek z średniowiecznym
niezmienionym układem ulic. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wycieczka szlakiem pałaców i ogrodów dolnośląskich. Zobaczymy przepięknej
urody pałace i ogrody w stylu angielskim w Staniszowie, Łomnicy, Wojanowie
i Karpnikach. Udamy się do Kowar. Zwiedzimy Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska,
prezentujący najpiękniejsze obiekty tego terenu. Miniatury – głównie zamków, pałaców,
kościołów oraz innych znaczących budowli, zostały wykonane za pomocą najnowszych technik
modelarskich w skali 1:25 i kilka w skali 1:50. Są one wierną kopią prawdziwych obiektów ze
wszystkimi detalami. Obiad. Przejazd do Piły. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.

TERMIN: 22-25.06.2017
CENA: 700,- zł.
ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w pensjonatach lub hotelach **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie NNW do 5 000 zł
UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
• na bilety wstępu, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i inne
wydatki programowe – 150,- zł.
• dopłata do pokoju 1-os. - 120 zł
Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Pile.
Przydział miejsc w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Wycieczkę organizuje Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER w Bydgoszczy.

