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04.07 - 04.07.2021, 1 dni autokar

BRAK bez wyżywienia

Udogodnienia:

145 zł /os.

PUNKT SPRZEDAŻY WYCIECZEK
ul. Nowy Świat 53 (wejście od ul. Wareckiej)

00-042 Warszawa

, tel. +48 883 009 494

Polska / lubelskie / Lublin

NIEDZIELA W LUBLINIE: WIELOKULTUROWA
PRZESZŁOSĆ I ...WSPÓŁCZESNE SMACZKI

Opis oferty

Zapraszamy do wspólnego spędzenia jesiennej niedzieli w Lublinie, w którym tym razem powędrujemy szlakiem jego
wielokulturowości! Dawny Lublin był miejscem kulturowego spotkania Wschodu z Zachodem. Obok licznych kościołów
katolickich wznoszono tu także cerkwie, synagogi i zbory różnych gałęzi reformacji. A gdy krzyżowały się drogi
kupieckie - to również mieszały się smaki, które z radością będziemy degustować.

 

Wyjazd z Warszawy spod PKiN o godz. 7.00, podstawienie autokaru godz. 6.45 

 

LUBLIN – zwiedzanie miasta z przewodnikiem szlakiem jego wielokulturowości:

Dzielnica żydowska (w przeszłości) - zwiedzanie Dawnej Uczelni Mędrców Lublina (Jesziwy), w której obecnie działa Muzeum oraz

sala modlitwy - Synagoga

Wzgórze Czwartek - dawna osada handlowa oraz cerkiew - sobór katedralny pw. Przemienienia Pańskiego (z zewnątrz)

Spacer z przewodnikiem przez historyczne Stare Miasto – od Wzgórza Zamkowego przez Bramę Grodzką i Plac po

Farze do rynku – połączony z narracją o dawnej wielokulturowości, ale i lokalnych smaczkach wraz z wejściem do

odnowionej Bazyliki Dominikanów

 

DEGUSTACJA LUBELSKICH CEBULARZY WRAZ Z OPOWIEŚCIĄ O ICH POWSTANIU

Czas wolny do dyspozycji uczestników – możliwość organizacji obiadu w cenie ok. 25-30 zł połączonego z degustacją
tradycyjnego lubelskiego piwa
 

Ciąg dalszy spaceru, wraz z narracją o wielokulturowości: wejście do Archikatedry - dawnego zespołu jezuickiego oraz przejście w stronę

Placu Litewskiego z Pomnikiem Unii Lubelskiej

 

Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach wieczornych
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                                  UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie

 

Cena zawiera:

przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w klimatyzację, DVD, wc

opiekę pilota - przewodnika na całej trasie wycieczki

realizację programu (opieka przewodników miejscowych, bilety wstępu do wskazanych obiektów)

ZESTAWY TOUR GUIDE w trakcie zwiedzania - umożliwiające zachowanie dystansu społecznego

ubezpieczenie NNW (na sumę 10 000 zł)

 

Impreza turystyczna i jej poszczególne świadczenia  realizowana jest w grupie, minimum 15 osób, 

z możliwością podziału na mniejsze grupy w przypadku wybranych obiektów

Cena nie zawiera – fakultatywnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy

 

W przypadku tej imprezy turystycznej nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o imprezach turystycznych  i

powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku zgodnie z art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy.

Uwagi:

W RAMACH ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z
PANDEMIĄ ZOSTANĄ ZACHOWANE WSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA DZIEŃ REALIZACJI
WYCIECZKI. 
PRZY OBU WEJŚCIACH DO AUTOKARU DOSTĘPNY JEST PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK. ZWIEDZANIE W TERENIE BĘDZIE
UWZGLĘDNIAŁO RESTRYKCJE ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO.


