Biuro podróży "EWA" , Usługi Turystyczno-Handlowe Ewa Woźniak
Żychlin , osiedle Słoneczne 22 , 62-571 Stare Miasto , www.ewa.konin.pl,
kontakt@ewa.konin.pl, telefon 602 671 601, nr konta: 06 1140 2004 0000 3902 7971 6968
Propozycja wycieczki nr: 136. Wygenerowano: 2020-12-01 o godzinie: 0-24
Informacje o wycieczce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Góry Świętokrzyskie
Typ: Edukacyjna
Rodzaj: Szkolna
Rodzaj: Dla dzieci
Cena (zł/osobę) 320
Ilość dni: 2

Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania godz.7.00
Przejazd do Nowej Słupi.Miejscowość rozwinęła się w średniowieczu dzięki obsłudze ruchu ruchu pątniczego na Święty Krzyż (Łysa Góra)
Spotkanie z przewodnikiem
Zwiedzimy :Opactwo pobenedyktyńskie z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, krypta Jeremiego Wiśniowieckiego, z tarasów widokowych
zobaczymy nagie, nieporośnięte roślinnością rumowiska skalne zwane Gołoborzami.
Przejazd do Hotelu
Zakwaterowanie
Obiadokolacja. 18.00
Nocleg w Hotelu 2 - gwiazdkowym
Dzień II
Śniadanie 8:00 ( stół szwedzki)
Wykwaterowanie.
Wejście do jednej z najpiękniejszych jaskiń kresowych położonej niedaleko Chęcin - Jaskini Raj
Spotkanie z przewodnikiem
Zwiedzimy Chęciny, miasteczko ze średniowiecznym układem ulic z dwoma rynkami oraz zamek
Obiad godz.13.30 (dwa dania z kompotem)
W drodze do miejsca zamieszkania zatrzymamy się w miejscu gdzie znajduje się jeden z najstarszych dębów w Polsce, Dąb
Bartek.Pomnik przyrody od 1954 r.
Powrót po godz.20

Cena zawiera:
# przejazd autokarem (klimatyzacja WC)
# opieka pilota, przewodnika
# opieka przewodnika regionalnego (dwa dni)
# nocleg
# wyżywienie ( obiadokolacja, śniadanie, obiad w drugim dniu)
# bilet wstępu do Jaskini Raj
# bilet wstępu do Parku Narodowego
# bilet wstępu do krypty Jeremiego Wiśniowieckiego
# bilet na zamek w Chęcinach
# obiad w drugim dniu
# ubezpieczenie NNW
# opłaty parkingowe
Kalkulacja 45 osób opieka gratis
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