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WROCŁAW, Jarmark Adwentowy
Muzeum Architektury, Galeria Awangarda,
8 grudnia 2018r. (sobota)
Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.15
z Katowic – ul. Andrzeja, godz. 7.35 z Gliwic – Plac Piastów. Przejazd autostradą
A4 na trasie Opole - Wrocław. Zwiedzanie Wrocławia zaczniemy od Muzeum
Architektury z wystawami stałymi: „Lapidarium i Sala Romańska” i „Rzemiosło
artystyczne od XII do XX wieku”, przejście do Galerii BWA – Awangarda,
zwiedzanie z przewodnikiem. Po zwiedzaniu przejście na rynek Starego Miasta,
gdzie co roku odbywa się tradycyjny JARMARK BOŻONARODZENIOWY, na
którym będzie możliwość zdegustowania tradycyjnych wypieków i produktów
regionalnych związanych ze świętami. Czas na wytchnienie, wyjazd w drogę
powrotną. Planowany przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.

Świadczenia:
• przejazd autokarem,
• pilot - przewodnik na trasie,
• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów (z przewodnikiem),
• opłaty parkingowe i drogowe,
• ubezpieczenie Signal Iduna - NNW suma ubezpieczenia 5000 zł.

koszt wycieczki: 82 zł
koszt wycieczki z rabatem: 75 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

Dodatkowo koszt wstępu do zwiedzanych obiektów: N - 20 zł, U - 15 zł

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT).
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Wrocław”

