Grupa MP Biuro Turystyczne
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Karkonosze i Kraina Wygasłych Wulkanów - 5 dni
OFERTA WIOSNA / LATO 2020

KOD: WKS5STWBB-KKWW
Rodzaj grupy: SZKOLNA

• przewodnicy w każdej atrakcji
• instruktorzy/animatorzy na zajęciach, warsztatach
• możliwość wyboru standardu noclegu,
• wyżywienie: 3 posiłki - śniadanie, obiad lub suchy prowiant, kolacja lub obiadokolacja (wg
programu)

już od:

589,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 5560+4 uczestników

DZIEŃ 1
Wyjazd ok. 8.00
wyżywienie: obiadokolacja
• Kościół Pokoju w Świdnicy - największa drewniana barokowa świątynia na świecie!, (może pomieścić około 7 500 wiernych), zbudowany
jedynie ze słomy, drewna i gliny. Jeden z trzech obiektów na Dolnym Śląsku na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
• Leśna Huta - pokaz hutnictwa - będziemy obserwować wytop różnych form szklanych od ozdób po wazony i naczynia. Hutnicy używają przy
tym dawnych narzędzi i form kuglerskich, co przydaje produkowanym tutaj przedmiotom dodatkowego waloru rzemieślniczej perfekcji.
• Żelazny Tygiel Waloński - zwiedzanie z przewodnikiem - osada nie jest zwykłym skansenem, jakich w Polsce i na świecie jest wiele. W Osadzie,
opierając się na zapiskach dawnych kronikarzy odtwarzamy urządzenia oraz narzędzia jakimi przed wiekami posługiwali się tajemniczy prawdziwi
władcy tych gór. Urządzenia, nie są obiektami muzealnymi, dlatego można je dotykać i uruchamiać,dzięki temu nasi Goście mogą poczuć trud
górniczej pracy.
• Gra terenowa - poszukiwanie skarbu Walońskiego - Na terenie skansenu zostaje ukryta tajemnicza skrzynia ze skarbami. Grupa otrzymuje
zaszyfrowaną wskazówkę, która prowadzi ją do kolejnych zagadek. Uczestnicy, aby dotrzeć do skarbu, muszą używać nie tylko siły mięśni, ale
przede wszystkim wykazać się myśleniem kreatywnym i abstrakcyjnym!
• Muzeum Ziemi Minerals & Rocks JUNA - ekspozycja poświęcona tradycjom Walońskich poszukiwaczy skarbów gór m.in. wielki bęben
obrzędowy, sztolnia walońska, płuczki walońskie, sala alchemika. Duża i unikatowa w skali Polski kolekcja minerałów lokalnych i ze świata.
DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja
• GEOPARK - Kopalnia Św. Jana w Krobicy - ścieżka turystyczno-dydaktyczna „Śladami dawnego górnictwa kruszców” to podziemne, 350metrowe przejście przez dwie sztolnie: XVIII-wiecznej sztolni Św. Leopold, XVI-wiecznej sztolni Św. Jan, gdzie można obejrzeć zachowane
pozostałości wyrobisk eksploatacyjnych rudy cyny. Ślady ręcznego wydobycia wciąż są widoczne w korytarzach sztolni, a eksponaty znajdujące się
w sali muzealnej nawiązują do tradycji górniczych w terenu Gór i Pogórza Izerskiego.
• Zamek Czocha - niezwykła podróż wiodąca do najbardziej ukrytych i intrygujących zakamarków, kryjących tajemnice starego Zamczyska w
Suchej. Historie, które usłyszycie z pewnością zmrożą krew w żyłach… jeśli macie odwagę… zapraszamy.
• Zapora w Leśnej - malowniczo położona jest najstarszą zaporą wodną w Polsce. Długość zapory w koronie to 130 m przy szerokości 8 m.
Zapora spiętrza wody Kwisy w Jezioro Leśniańskie. Zbiornik ten ma powierzchnię około 140 ha.
• Wieża Rycerska w Siedlęcinie - jeden z najważniejszych średniowiecznych zabytków w Polsce. Fascynuje średniowiecznymi malowidłami z
legendą o sir Lancelocie z Jeziora – jedynymi takimi na świecie. Jest jedną z największych wież tego typu w Europie Środkowej. Zachowały się w
niej najstarsze w Polsce drewniane stropy.
DZIEŃ 4
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja
• Wyprawa na dawny wulkan - piesza wycieczka z przewodnikiem na dawny wulkan – Ostrzycę. Zobaczymy obejmujący szczyt rezerwat
przyrody, na wierzchołku urządzimy dłuższy postój. Z Ostrzycy rozpościera się przepiękna panorama Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym widok na
liczne kamieniołomy. Po powrocie zwiedzimy centrum edukacyjne, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny,
dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach.
• Pałac Schaffgotschów i park zdrojowy w Cieplicach - monumentalna rezydencja zbudowana została w latach 1784‑1788 dla księcia Johanna
Nepomucena Schaffgotscha. Powstała z wykorzystaniem reliktów obu budynków, które pozostały po pożarze w 1777 roku. Pałac reprezentuje
wieku styl dojrzałego baroku w połączeniu z formami wczesnoklasycystycznymi. Park Zdrojowy przylega do pałacu, założony został w stylu
francuskim, natomiast w 1838r został urządzony w stylu angielskim. Na terenie Parku stoją zabytkowe budynki – pawilon uzdrowiskowy
„Edward” z fontanną oraz Teatr Zdrojowy i muszla koncertowa, w której to odbywają się koncerty plenerowe.
DZIEŃ 5
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant
• Projekt Arado - Zaginione laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze - unikalny, nowoczesny teatr historii rodem z programów Bogusława
Wołoszańskiego, w dawnej, podziemnej fabryce produkującej najnowocześniejsze konstrukcje lotnicze i elementy broni. Podziemia kryją unikalne
w skali Europy eksponaty - części pocisku V-1 i rakiety V-2, niemieckiego radaru, niemieckiej enigmy oraz wiele tajemnic z czasów II wojny
światowej.
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Karkonosze i Kraina Wygasłych Wulkanów - 5 dni
ATRAKCJE FAKULTATYWNE
• Warsztaty zdobienia szkła w Leśnej Hucie - bilety wstępu ok: 16 zł
Orientacyjna godzina powrotu - 19.00

CENA WYCIECZKI
Podane ceny są cenami maksymalnymi, kalkulowanymi na terminy o największym obłożeniu (ostatnie 2 tygodnie maja i 2 pierwsze tygodnie
czerwca). Zapytaj o atrakcyjną ofertę podając termin wyjazdu!

Rodzaj grupy: szkolna; 5 dni
STANDARD 20-26+2 27-32+2
TURYSTYCZNY
776 zł
724 zł
PODWYŻSZONY
798 zł
746 zł

33-39+3
695 zł
717 zł

40-44+3
633 zł
655 zł

45-49+3
613 zł
634 zł

50-54+4
592 zł
613 zł

55-60+4
INNA
589 zł
ZADZWOŃ
610 zł

plus koszt biletów wstępu w wys. 121 zł od osoby
CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem turystycznym, noclegi wg wybranego standardu, wyżywienie: 3 posiłki - śniadanie,
obiad lub suchy prowiant, kolacja lub obiadokolacja (wg programu), miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i
przewodników miejscowych, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej), ubezpieczenia NNW,

NOCLEGI
• standard turystyczny - pokoje 2-10 osobowe z łazienkami lub pokoje typu studio (jedna łazienka na studio), TV w świetlicy, plac zabaw,
miejsce na ognisko, grill, piłkarzyki, stół do tenisa
• standard podwyższony - pokoje 2-5 osobowe z łazienkami, TV, internet WiFi, plac zabaw, miejsce na ognisko, grill, bilard, piłkarzyki, stół do
tenisa
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.
Uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: NNW na 5 000 zł w cenie 1,00 zł lub
na 10 000 zł w cenie 2,00 zł za każdy dzień, oraz ubezpieczenia Koszty Rezygnacji w razie odwołania lub przerwania wycieczki.
Składka ubezpieczeniowa wynosi 2,5% wartości wykupionej wycieczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Koszty-Rezygnacji.pdf
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