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JARMARK ADWENTOWY

BRNO - MIKULOV - WIEDEŃ
15-17.12.2018 r. – 2,5 dnia
1 dzień sobota:
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.15 – Katowice
ul. Andrzeja, godz. 7.35 Gliwice – Plac Piastów. Przejazd autostradami, przekroczenie
granicy, Ostrawa, Ołomuniec do BRNA. Zwiedzanie Twierdzy Spilberk* (podziemia,
kazamaty, bastion południowy) oraz zabytkowej części miasta: katedra św. Piotra
i Pawła, kościół św. Jakuba z XIII wieku, stary ratusz, wieża widokowa*, zabytkowe
rynki i pałace, udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Przejazd do Mikulova,
obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. Dla wytrwałych spacer - Mikulov nocą.
2 dzień niedziela:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie Kahlenbergu*, następnie
letniej rezydencji Habsburgów – Schönbrun* (audio przewodnik – wersja Polska), udział
w Jarmarku Bożonarodzeniowym przed pałacem, przejazd do zabytkowej części Starego
Miasta – zwiedzanie obiektów położonych przy „Ringu Wiedeńskim” Opera, Ratusz,
Katedra św. Stefana, Pałac cesarski Hofburg, czas wolny na Jarmarku
Bożonarodzeniowym. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do kraju.
3 dzień poniedziałek:
Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Chorzowa ok. godz. 5.00.

Świadczenia:
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,
• pilot- przewodnik na całej trasie,
• nocleg w Mikulowie („Penzion Ruże”, pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),
• śniadanie (bufet), obiadokolacja,
• system słuchawkowy audio tour guide,
• ubezpieczenie KL 20000€, NNW 15000 zł i bagaż 1000zł,

koszt wycieczki: 376 zł

koszt wycieczki z rabatem: 358 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

*na wstępy do zwiedzanych obiektów należy mieć przygotowane:
osoby dorosłe : 17€ i 200KCZ; dzieci i młodzież (do 18lat): 11€ i 120KCZ
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne
w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „BRNO”

