Podróżnik
zaprasza
Zamek Czocha Lubomierz znany z filmu Sami Swoi
TERMIN: 15 wrzesień 2018, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Zamek Czocha
Zakupiony w 1909 roku przez drezdeńskiego producenta wyrobów
tytoniowych Ernsta Gütschowa został przebudowany przez znanego
architekta berlińskiego Bodo Ebhardta zgodnie z wyglądem zachowanym
na rycinie z 1703 roku. Podczas przebudowy zniszczono jednak wiele
najstarszych fragmentów warowni. Po II wojnie światowej zamek
przechodził różne koleje losu. Był wielokrotnie okradany z mebli i
wyposażenia zarówno przez Rosjan, jak i rodzimych szabrowników.

Od 1952 roku mieścił się tam Wojskowy Dom Wczasowy i z tego powodu
obiekt nie był pokazywany na mapach. Od 1996 roku jest dostępny jako
ośrodek hotelowo-konferencyjny którego właścicielem jest AMW
HOTELE Sp. z o.o. należąca do Agencji Mienia Wojskowego. Zamek
wykorzystywany był do kręcenia wielu filmów, z których najbardziej
popularny to „Gdzie jest Generał?”. Trzeba przyznać że jest jednym z
najpiękniejszych zamków warownych w Polsce.

Lubomierz
Jest to jedno z najmniejszych i najstarszych miast w województwie
dolnośląskim, z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym.
Lubomierz znany jest przede wszystkim z miasteczkowych scen
filmu Sami Swoi oraz organizowanego w mieście Festiwalu Filmów
Komediowych.

Zobaczymy miejsca gdzie nagrywane były sceny do słynnej komedii.
Zwiedzimy Muzeum Kargula i Pawlaka które prezentuje zbiór pamiątek,
rekwizytów i scenografii z planu filmowego . W muzeum znajduje się
pierwsza kopia filmu „Sami Swoi” odtwarzana po raz pierwszy w 1967
roku. Wszystko mieści się w Domu Płócienników, XVI-wiecznej kamienicy
w centrum miasta. Szczególnie cennym zabytkiem jest piękny kościół
Wniebowzięcia NMP z bogatym i cennym wystrojem którego wnętrze
zwiedzimy. W pomieszczeniach dawnego klasztoru benedyktynek, obok
kościoła , urządzono ciekawe Muzeum Klasztorne. Będzie okazja żeby
zobaczyć
różne żeńskie ubiory zakonne i usłyszeć wiele ciekawych
historii.

Powrót do Wrocławia ok. 20:00

CENA : 125 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, podatek VAT). Cena nie

obejmuje wstępów.

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 120 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Zamek Czocha – 20 zł/os
 Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu – 4zł/os
 Kościół i Muzeum Klasztorne – 5 zł/os
Zjemy zorganizowany obiad – 27 zł/os ( kotlet schabowy, 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 – Czocha (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

