Podróżnik
Zaprasza do

Brandenburgii

Lubbenau - Sprewald – spływ łodzią,skansen –
Hornov Manufaktura Czekolady
TERMIN: 24 sierpnia 2019, sobota
WYJAZD: godz.06:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Sprewald

to niezwykła kraina, której krajobraz od wieków kształtują wody
Szprewy. Na bardzo małym obszarze rzeka tworzy naturalną deltę śródlądową z
labiryntem dróg wodnych. Ten krajobraz zyskał w 1990 r miano Rezerwatu
Biosfery UNESCO w którym realizowane są programy ochrony przyrody mające
na celu utrzymanie unikatowego środowiska zwierząt, roślin i krajobrazu. Do
transportu, komunikacji używana jest tutaj od wieków tradycyjna łódź.
Mieszkańcy to Serbołużyczanie – słowiański naród o przebogatej kulturze i
tradycjach. Odbędziemy spływ wygodnymi łodziami labiryntem kanałów
Sprewy wśród lasów. Dopłyniemy do wyspy Lehde gdzie zwiedzimy
skansen Serbołużyczan. Następnie wrócimy do przystani z której
wypłynęliśmy. Uwaga – my nie wiosłujemy!

Lubbenau

Miasto położone na terenie Dolnych Łużyc , liczy ponad 17 tys. mieszkańców.
Składa się z dwóch części które stanowią dawne wsie dolnołużyckie Lehde i
Leipe. Podczas spaceru zobaczymy historyczne centrum miasta.
Znajduje się tam kościół protestancki św. Mikołaja wybudowany w XVIII
wieku w miejscu wcześniejszej świątyni. Uważany za jeden z najcenniejszych
barokowych kościołów Brandenburgii (przykład tzw. baroku drezdeńskiego) z
rokokowym wystrojem. Podejdziemy pod klasycystyczny pałac który
obejrzymy z zewnątrz. Dzisiaj funkcjonuje tu hotel który jest własnością
spadkobierców przedwojennych właścicieli. Pałac otoczony jest pięknym parkiem.
Przewodnik opowie nam i pokaże wiele ciekawych miejsc związanych z historią
tego pięknego miasta.

Lubbenau – pałac, rynek, kościół św. Mikołaja

Hornow – Manufaktura Czekolady „Confiserie
Felicitas“
Jest to rodzinny pokazowo-produkcyjny zakład gdzie zostaniemy wprowadzeni w
fascynujący świat czekolady. Obejrzymy film w języku polskim dzięki któremu
poznamy kulisy ręcznej produkcji czekolady. Następnie dokonamy degustacji
pralinek, czekolady a na koniec będzie można dokonać zakupu tutejszych
wyrobów w przeróżnych kształtach i formach. Tutejsza czekolada jest
przesmaczna!

Powrót do Wrocławia ok. 22:00

CENA : 165 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 160 zł
Wstępy płatne dodatkowo – 21 EU ; pieniądze będą zebrane podczas podróży
 Sprewald spływ łodziami – 12 EU/os
 skansen na wyspie Lehde – 4 EU/os
 Hornow Manufaktura Czekolady – 5 EU
Indywidualnie będzie można zakupić pajdę chleba ze smalcem – 1 Eu
Do kupienia będą różne specjały – ogórki sprewaldzkie, piwo ogórkowe – o
wszystkim poinformuje państwa przewodnik
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 Sprewald (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

