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17.07 - 18.07.2021, 2 dni autokar

TWIN TWIN Wg programu

Udogodnienia:

435 zł /os.

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

00-042 Warszawa
, tel. +48 883 009 494

Polska / małopolskie / Kraków

ZACZAROWANE OGRODY I PLENERY KRAKOWA
(wraz z kolacją i koncertem na Kazimierzu!!!)

Opis oferty

Na kolejną wycieczkę z nowej serii "MIASTO TEŻ SIĘ ZMIENIA" zapraszamy do Krakowa, po którym tym razem powędrujemy
śladem plenerów i ... zaczarowanych ogrodów!

PROGRAM WYCIECZKI
 
Dzień 1 - sobota 17.07.2021 r.
 
Podstawienie autokaru o godz. 6.45 PKiN Kinoteka, wyjazd godz. 7, przejazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem miejskim i
zwiedzanie miasta (cz. 1):

Błonia Krakowskie - objazd autokarem parku miejskiego w postaci rozległej łąki, krótki postój przy Głazie Jana Pawła II
Park Krakowski im. Marka Grechuty - spacer po parku wyróżniającym się stałą galerią nowoczesnych rzeźb
plenerowych
Kopiec Kościuszki - wejście na najwyższy krakowski kopiec, z którego rozpościera się malownicza panorama miasta
oraz regionu, a takze zwiedzanie wystawy multimedialnej "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny"

 
Przejazd na krakowski Kazimierz - kolacja  (zupa, danie główne, deser) w jednej z restauracji połączona z koncertem
muzyki na żywo
 
Zakwaterowanie w hotelu (min. **) w Krakowie, nocleg
 
Dzień 2 - niedziela 18.07.2021 r.

Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, cd. zwiedzania miasta (cz. 2):
Błonia w okolicach Wawelu - opowieść o panoramie doliny Wisły i Wzgórzu Wawelskim, spotkanie ze Smokiem

tel:+48883009494
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80 złDopłata do pokoju 1-osobowego

Dotyczy osoby w wieku od 0 do 100 lat.

Wawelskim
DLA CHĘTNYCH - MOŻLIWOŚĆ REJSU STATKIEM PO WIŚLE - trasa 30 minutowa - dodatkowy koszt do potwierdzenia
bliżej wyjazdu - ok. 30 zł /osoba
Spacer po historycznym centrum miasta szlakiem parków i plenerów - m.in Park Miejski PLANTY w miejscu dawnych
murów oraz Park Profesorski w kompleksie budynków UJ czy malowniczy ogród w Muzeum Archeologicznym

Na zakończenie zwiedzanie czas wolny do dyspozycji uczestników przy krakowskim rynku 

Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych do miejsca wyjazdu

Cena zawiera:

zakwaterowanie w hotelu min. ** w Krakowie - pokoje standardowo 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz
ręcznikami 
wyżywienie - kolacja (zupa, danie główne, deser, napoje) I dnia w Krakowie, śniadanie w hotelu II dnia
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 ORAZ KOSZTÓW REJSU PO

WIŚLE - PŁATNE U PILOTA W DNIU WYJAZDU

 
 

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.

Usługi dodatkowe


