ZZK Solidarność 80 w Jastrzębiu-Zdroju
organizuje wycieczkę:

MORAWY + WIEDEŃ
10-12 sierpnia 2018r.

1 DZIEŃ: Wyjazd z KWK „ JASTRZĘBIE „ o godzinie 6:00.Przejazd na MORAWY.
Przejazddo miejscowości KROMERIŻ- zwiedzanie z zewnątrz barokowego PAŁACU BISKUPIEGO. Spacer
po ogrodach. Przejazd na zwiedzanie BRNA, spacer po zabytkowej starówce m.in. katedra św. Piotra i Pawła,
Zielony Targ, stary ratusz, teatr. Czas wolny. Przejazd do miejscowości CZEJKOVICE –STYLOWA
RESTAURACJA - degustacja win. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. 1 – NOCLEG.
2 DZIEŃ:Śniadanie. Wczesno-poranny przejazd docentrum WIEDNIA. RING - Opera, Hofburg, Parlament,
ratusz, Teatr Dworski. Spacer do centrum miasta gdzie zwiedzamy Katedra św. Szczepana. Kompleks pałacowo
– ogrodowy Belveder – spacer urokliwymi ogrodami w stylu francuskim z fontannami i wodospadami. Wyjazd
na wzgórze Kahlenberg– miejsce to słynie z Wiktorii Wiedeńskiej i zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad
Turkami – panorama Wiednia. Późny powrót do ośrodka. Obiadokolacja. 2 – NOCLEG.
3 DZIEŃ:8:00 – 8:30 śniadanie. 9:00 wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka. Przejazd do LEDNIC –
VALTICzespół parkowo-pałacowyzaliczany jest do największych na świecie sztucznie utworzonych obiektów
krajoznawczych. Od roku 1996 na liście UNESCO. Przejazd do MIKULOVA. Spacer po najpiękniejszych
uliczkach miasta. Miasto zaliczone do najładniejszych w CZECHACH. Dla chętnych stromy spacer na
wzgórza skąd rozpościera się niezapomniany widok na miasto, widok
jak w TOSKANII.
Wyjazd drogę powrotną do Jastrzębia-Zdroju. Powrót na KWK „ JASTRZĘBIE ” około 21:00-23:00.

CENA: 240 zł / os (dla członka związku)
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

- przejazd autokarem turystycznym, ubezpieczenie NNW, UBEZPIECZENIE AXA,
- pilot - przewodnik,
- 2 x nocleg – pokoje z łazienkami, 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x degustacja wina,
UWAGA: bilety wstępu zgodnie z programem - degustacja win.
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie, ponadto może być modyfikowany na miejscu na wniosek
grupy w ramach realnych możliwości wykonania wycieczki.

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wys.100zł/os od 20 lutego 2018r.

