Podróżnik
zaprasza

Litomyśl – miasto renesansu i muzyki
TERMIN: 3 maja 2018 czwartek
WYJAZD: godz. 07:00 , pl. Solidarności(duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)
Litomyšl – jedno z najstarszych miast czeskich, liczy ponad 1000 lat. Nad miastem
góruje renesansowy zamek zbudowany we włoskim stylu, ozdobiony ponad osiem tysięcy
sgrafitto, znajdujący się od 1999 roku na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. W
Litomyšlu urodził się słynny czeski kompozytor Bedrzich Smetana, którego nazwisko
przypomina odbywający się co roku w tym mieście festiwal operowy. Na rynku o długości
500 m stoi gotycki ratusz oraz szereg renesansowych i barokowych domów.
Niezapomnianym przeżyciem jest z pewnością spacer historycznymi uliczkami miasta
zakończony w ogrodach przyklasztornych. Miasto słynie także z określenia „Europejskie
kwitnące miasto“ i jest coraz bardziej znanym miejscem europejskiej turystyki
kongresowej.

Podczas spaceru po mieście zobaczymy;
 Renesansowy zamek – jeden z najważniejszych zabytków renesansowych w
Czechach ,wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Został
zbudowany w XVI wieku przez Vratislava z Pernštejna jako prezent dla ukochanej
małżonki Marii
 Barokowy teatr zamkowy – zachowane oryginalne wnętrze i dekoracje z XVIII
wieku
 Miejsce urodzenia słynnego kompozytora czeskiego – Bedrzicha Smetany
 Ulica Vachala – ozdobiona sgrafittem z 1998 obrazującym „Krwawą powieść”

 Zabytkowe kamienice z okresu renesansu i baroku – m.in. Dom Pod Rycerzem z
przepiękną fasadą.
 Klasztor pijarów i dawne ogrody klasztorne

Arkadowy dziedziniec

Jedna z sal

Klasztor pijarów i dawne ogrody klasztorne

Barokowy teatr

Podcienia w rynku

120 zł/os. (w tym przejazd autokarem, opłaty drogowe, obsługa przewodnika,
parkingi, ubezpieczenie, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów.
Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 110 zł
CENA :

Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Zamek – 260 Kc normalny/180 Kc ulgowy
Zorganizowany obiad – 140 Kć – drobiowy kotlet, ziemniaki , surówka– proszę
zgłaszać się przy zapisach
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 – Litomyśl (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

