tel. 74 66 66 068
e-mail: biuro@walbrzych.pttk.pl

CZESKA SZWAJCARIA
29.08.2020
Cena: 120 zł/os




godz. 06.00 - wyjazd z Wałbrzycha, przystanek ul. Sikorskiego koło Teatru Dramatycznego
Przejazd do Hrenska, ok. 11.00 wejście na teren PARKU NARODOWEGO „CZESKIEJ
SZWAJCARII”, SPŁYW ŁODZIAMI przez skalny kanion rzeki Kamienicy, następnie piesza
wycieczka pod największy w Europie skalny most, gdzie kręcono m.in.: film „Opowieści z
Narnii”, PRAWCICKA BRAMA -jej wymiary imponujące - rozpiętość łuku u podstawy wynosi
26,5m, wysokość otworu 16 m, szerokość 7-8m, minimalna grubość - 3 m, szczytowa płyta
bramy leży na wysokości 21m od jej podstawy. Do kompleksu Bramy Pravčickiej należy też
letni pałacyk "Sokoli hnizdo" (Sokole Gniazdo). W sumie pokonujemy szlakiem zielonym i
czerwonym ok. 10 km).
 godz. 18.00 - wyjazd w drogę powrotną
 godz. 22.00 - przyjazd do Wałbrzycha
Program wycieczki jest ramowy i może ulec zmianie
Cena obejmuje:
 transport autokarem
 opieka pilota-przewodnika
 ubezpieczenie

Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu: ok. 250 KC / os*
Ceny oparte są o cennik z 2019 , zastrzegamy sobie możliwość ich zmiany.
W PROGRAMIE NIE PRZEWIDZIANO CZASU WOLNEGO PRSZĘ ZAOPATRZEĆ SIĘ W
PROWIANT NA CAŁY DZIEŃ
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SASKA SZWAJCARIA
22.08.2020 oraz 03.10.2020
Cena:125zł/os



godz. 06.00 - wyjazd z Wałbrzycha, przystanek ul. Sikorskiego koło Teatru Dramatycznego
Przejazd do Stolpen- zwiedzanie średniowiecznego zamku Stolpen - miejsca uwięzienia
Hrabiny Cosel. W twierdzy zobaczymy komnaty najsławniejszej więźniarki - hrabiny Coselmetresy saksońskiego elektora i polskiego króla Augusta Mocnego. Spędziła tutaj,
przetrzymywana wbrew swojej woli, 49 lat życia. Przejazd w kierunku Bastei nad Łabą rezerwatu skalnego z punktami widokowymi. Sama trasa wycieczki jest niezwykle
malownicza. Kolejnym punktem wycieczki będzie Twierdza Königstein. Obiekt położony
240 m nad poziomem rzeki Łaby, zajmujący powierzchnię 9,5 hektara, jedno
z największych założeń militarnych w Europie. Cały kompleks składa się z około 50 budowli o
różnym przeznaczeniu. Niektóre z budynków mają już ponad 400 lat. Znajduje się tutaj jedna z
najgłębszych studni w Europie - 152 m głębokości. Jako twierdza, nigdy nie została zdobyta.
 godz. 18.00 - wyjazd w kierunku Wałbrzycha
 godz. 22.00- 22.30 - przyjazd do Wałbrzycha
Cena obejmuje:

transport autokarem

opieka pilota-przewodnika

ubezpieczenie
Cena nie obejmuje: biletów wstępu: Twierdza Konigstein - 10 Euro, Zamek Stolpen - 7 Euro,
Rezerwat Bastei - 2 Euro*
ceny w oparciu o cennik z 2019
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PARK MUŻAKOWSKI + Park Głazów Narzutowych / Nochten
05.09.2020
Cena: 100 zł/os







Godz. 7.00 - wyjazd z Wałbrzycha –przystanek koło Teatru Dramatycznego, 7.30- Świdnica Tesco

Godz. 10.30-11.00 - przyjazd do Bad Muskau, zwiedzanie: Nowy Zamek księcia Hermana von
Puckler-Muskau, gdzie wiele sal błyszczy starym lub całkiem nowym blaskiem. Znajdą tu Państwo
stałą wystawę poświęconą księciu Hermannowi von Pückler-Muskau i mogą się Państwo upajać
wspaniałym widokiem na park z zamkowej wieży. Szczyt wieży Zamku Mużakowskiego kusi
widokiem z samego serca parku na bezkresny krajobraz. Na wysokości 35 m zobaczą Państwo
królestwo ogrodów Pücklera z innej perspektywy.
Godz.13-14.00 - czas wolny na posiłek
Godz.15-17.30 przejazd do Nochten gdzie odwiedzimy niepowtarzalny w Europie Środkowej Łużycki
Park Głazów Narzutowych w Nochten Park Głazów. Odwiedzający mogą cieszyć się pięknem
niepowtarzalnej roślinności podczas spaceru ścieżką o długości 3 km. Ogród prezentuje się szczególnie
atrakcyjnie podczas kwitnienia wrzosowisk późnym latem i jesienią.


Godz. 17.30- wyjazd w drogę powrotną do Wałbrzycha

Godz. 20.30 - przyjazd do Wałbrzycha
Cena obejmuje:

przejazd autokarem

ubezpieczenie

opieka pilota/ przewodnika
Cena nie obejmuje:
Bilety wstępu: ok 20 Euro/os*
*ceny oparte o cennik z 2019, mogą ulec zmianie
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PRAGA
+rejs po Wełtawie z kolacja
08.08.2020

Cena: 115 N zł / osoba










godz. 8.00 - wyjazd z Wałbrzycha (ul Sikorskiego koło teatru dramatycznego w Wałbrzychu)
godz. 12.00 - przyjazd do Pragi, zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Strahowski Klasztor,
Hradczany, Praski Hrad – Trzy Dziedzińce, Ogród na Wałach, Ogrody Walenstaina, Mała
Strana Rynek, Most Karola, Stare Miasto - Ratusz, Zegar Praski.
godz. 17.00 –Czas wolny
godz. 19.30 - przejście nad nadbrzeże Wełtawy
godz. 20.00-22.00 - rejs statkiem po Wełtawie, rejs z kolacją na statku
ok. godz. 22.30 - wyjazd w drogę powrotną do Wałbrzycha
godz. 03.00 - przyjazd do Wałbrzycha

Cena obejmuje:
 przejazd autokarem
 ubezpieczenie
 opieka pilota/ przewodnika
Dodatkowo płatne:
Rejs statkiem oraz kolacja ok. 400 KC*
Proszę zaopatrzyć się w wygodne obuwie. Program jest ramowy, może ulec zmianie,
*PODANE CENY SA OPARTE O CENNIKI 2019 I MOGĄ ULEC ZMIANIE
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ZIELONA GÓRA
ŚWIĘTO WINA +KOROWÓD
12 Wrzesień 2020
Cena : 85 zł/os

godz. 08.00 - wyjazd z Wałbrzycha (Przystanek obok Teatru Dramatycznego Wałbrzych ul Sikorskiego)
godz. 12.00 - przyjazd do Zielonej Góry , KOROWÓD
Korowód Winobraniowy to stały punkt programu Winobrania, na który wszyscy, królować tu będą maski,
niecodziennie i nieoczywiste stroje, udziwnione fryzury, osobliwe układy choreograficzne i twarze nie z tego
świata oraz wiele pokazów przedstawień i koncertów.
Podczas Winobrania będzie można odwiedzić lubuskie winnice. - WINOBUSY - bo tak nazwaliśmy festiwal
kultury winiarskiej - to możliwość zapoznania się z historią winiarstwa oraz z tradycjami winiarskimi Zielonej
Góry i całej Ziemi Lubuskiej. Winiarze oprowadzą Państwa po swoich winnicach, pokażą jak pielęgnować
winne krzewy, poczęstują wyrobami pochodzącymi z ich winnic oraz powiedzą jak zrobić wspaniałe wino. Na
miejscu będzie również możliwość zakupienia wina, sadzonek winorośli czy świeżo zbieranych winogron
(płatności możliwe są wyłącznie gotówką )
godz.14-18.00 Wycieczka do okolicznych winnic, czas wolny
godz. 18.30 - wyjazd w drogę powrotną
godz. 23.00 - przyjazd do Wałbrzycha
Cena zawiera :
przejazd autokarem (barek, video, klimatyzacja)
ubezpieczenie (NNW)
opieka pilota/ przewodnika
Cena nie zawiera :
Biletów na winobusy 40 zł/osoba
*Ceny są podane w oparcie o cenniki z 2019, zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.

