Podróżnik
zaprasza
WYCIECZKA DO CZECH
Wieża widokowa – spacer w koronach drzew
Ratiborice pałac księżnej żagańskiej
TERMIN: 17 czerwiec 2018, niedziela
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Ścieżka
w
koronach drzew
zbudowana
została
na
peryferiach
uzdrowiska Janské Lázně w Karkonoszach. Wieża widokowa ma wysokość 45
metrów, natomiast pozioma część szlaku znajduje się na wysokości 24 metrów.
Długość trasy wynosi 1.511 metrów. Na trasie Ścieżki rozmieszczone są
interaktywne stanowiska, przybliżające świat zwierząt i roślin Karkonoskiego
Parku Narodowego. Co istotne, ścieżka w całości – aż po szczyt wieży – jest
przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach.
Kiedy już wejdziemy na sam szczyt rozciągnie się przed nami widok na góry i
drzewa z wysokości 45 metrów. A zjechać w dół można na macie, 50-metrową
spiralną rurą zamontowaną we wnętrzu wieży.

Ratiborice

Pałac i Dolina Babuni (Babiččino údolí) w Ratibořicach koło miejscowości Česká
Skalice kojarzą się wszystkim Czechom z nazwiskiem sławnej czeskiej pisarki
Boženy Němcovej.
W powieści Babunia (Babička), Božena Němcová opisała
swoje dzieciństwo i miejsca, w których przebywała, a były to właśnie Ratiborice z
czasów kiedy mieszkała tu księżna żagańska.

Warte obejrzenia są wnętrza pałacu urządzone w stylu klasycystycznym,
w których księżna von Sagan gościła znane osobistości, miedzy innymi swojego
kochanka – księcia Metternicha. I to właśnie w tym pałacu w 1813 roku,
Metternich i car Aleksander I, prowadzili negocjacje z Prusami na temat
zawiązania koalicji przeciwko Napoleonowi. Oprócz historycznych wnętrz
wyposażonych w meble z przełomu XIX/XX wieku zobaczymy kolekcje ostatnich
szlacheckich właścicieli Schaumburg-Lippe z duńskiej rodziny królewskiej.

CENA : 110 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, opłaty drogowe, ubezpieczenie,
podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów.

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 105 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Wieża widokowa Spacer w Koronach Drzew – 220 Kcz/180Kcz
 Ratiborice – pałac – 120Kcz/90Kcz
Zjemy zorganizowany obiad – 25 zł/os ( zupa jarzynowa, panierowany kotlet drobiowy, ziemniaki,
surówka). Napoje we własnym zakresie.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE













Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko – Czechy (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia oznacza
wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

