
Ogłoszenie - wycieczka do Wrocławia i Drezna

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie 
serdecznie zapraszamy członków i ich rodziny na wycieczkę:

  

Wrocław, Drezno i perły Dolnego Śląska

  

Cena na osobę to kwota 850 złotych 

  

Termin: 05 do 10 czerwca 2017r.

  

  

Cena zawiera:
- przejazd autokarem
- 5 noclegów
- wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje
- opiekę pilota
- usługi przewodnickie w Dreźnie i Wrocławiu
- realizację programu wycieczki
- ubezpieczenie (KL, KR, NWI, NWS, BP)
- cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

  

  

Wstępny program wycieczki:

  

Dzień 1:
Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach porannych. 

 1 / 3



Ogłoszenie - wycieczka do Wrocławia i Drezna

Przyjazd do Niemodlina - zwiedzanie jednego z najpotężniejszych zamków w Polsce (15 zł/os.).

Następnie przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

  

Dzień 2:
Śniadanie. 
Przejazd do Świdnicy, zwiedzanie Starego Miasta oraz Kościoła Pokoju - obiektu z Listy
Dziedzictwa UNESCO, w którego wnętrzu mieszczą się m.in. zabytkowe organy. 
Przyjazd do Walimia, do Sztolni Walimskich (12 zł/os.) - podziemnego miasta budowanego
przez Niemców w nieznanym celu. 
Następnie przejazd do Wałbrzycha - miasta, które zasłynęło w ostatnim czasie z powodu
pogłosek o Złotym Pociągu. 
Spacer po mieście znanym także z wielu zabytków architektury mieszczańskiej. Powrót,
obiadokolacja.

  

Dzień 3:
Śniadanie, przejazd do Wrocławia, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. spacer po Starym
Mieście, Ostrów Tumski - najstarsza część Wrocławia, na której znajduje się m.in. Archikatedra
Wrocławska. 
Zwiedzanie Panoramy Racławickiej - obrazu przedstawiającego bitwę pod Racławicami,
umieszczonego w Małej Rotundzie, dzięki czemu można podziwiać malowidło mając wrażenie
znajdowania się w środku sceny (bilet ulgowy - 23 zł/os., cały - 30 zł/os.). 
Przejazd do Wojnowic, gdzie znajduje się zamek na wodzie - jeden z nielicznych tego typu
zamków w Polsce. 
Przejazd do Leśnicy - zwiedzanie Zamku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja.

  

Dzień 4:
Śniadanie, wykwaterowanie. 
Wyjazd do Drezna. Zwiedzanie stolicy Saksonii, zwanego także "miastem baroku" ze względu
na mnogość zabytków właśnie w tym stylu architektonicznym. Podczas spaceru po Dreźnie
zobaczyć można będzie m.in. Zwinger - rokokowy zespół pałacowy, katedrę Św. Trójcy, zamek,
Grosser Garten, czyli park w stylu barokowym. Zakwaterowanie, obiadokolacja.

  

Dzień 5:
Śniadanie, wykwaterowanie. 
Przejazd do twierdzy Königstein - saskiej górskiej twierdzy będącej świadkiem ponad 750 lat
historii. 
Zwiedzanie zespołu budowli obronnych, prezentujących rozmaite style architektoniczne
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(9euro/os. + 3euro/os. audioprzewodnik) . 
Powrót do Polski, zakwaterowanie, obiadokolacja.

  

Dzień 6:
Śniadanie, wykwaterowanie.
Wyjazd w kierunku miejsca zamieszkania. W drodze powrotnej zwiedzanie zamku w Mosznie
(10zł/os.) - bajkowego zamku, jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce. 
Powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych.

  

Informacja dodatkowa:
- zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie wycieczki

  

Dodatkowych informacji udzielą:
Prezes Koła nr 1 Jadwiga Michalczyk, Tel. 694-992-163
Sekretarz Koła nr 1 Andrzej Kosik, Tel. 609-670-200
Skarbnik Koła nr 1 Ewa Sowa, Tel. 503-982-841
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