Podróżnik
Zaprasza

Twierdza w Srebrnej Górze
Kamieniec Ząbkowicki – pałac Marianny Orańskiej i
dawne opactwo cysterskie
TERMIN: 30 września 2017, sobota
WYJAZD: godz.07:30 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Srebrna Góra – największa twierdza górska w Europie
Przewodnik ubrany w historyczny kostium zapozna nas z historią twierdzy
i jej podstawowymi funkcjami. Na trasie zwiedzania zobaczymy
pomieszczenia mieszkalno-obronne, kazamaty z ekspozycją, zobaczymy
demonstrację pokazową wystrzału z pistoletu, 70-metrową studnię –
jedyne źródło wody pitnej dla żołnierzy. Z tarasu widokowego na koronie
Donjonu będziemy podziwiać piękne panoramy okolicznych gór.

Kamieniec Ząbkowicki
 Pałac Marianny Orańskiej
To perła architektoniczna Dolnego Śląska i znakomity przykład
architektury neogotyckiej. Wybudowany w XIX wieku z inicjatywy
królewny Marianny Orańskiej W 1986 r został wydzierżawiony na 40 lat
osobie prywatnej. Obecnie ponownie znajduje się w posiadaniu Gminy,
która przystąpiła do jego odbudowy. W maju 2013 został udostępniony
do zwiedzania już w nowej odsłonie.

 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i dawny zespół klasztorny
cystersów
W 1810 cystersi opuścili to miejsce. W kościele zachowało się cenne
barokowe wyposażenie a w zachowanych zabudowaniach klasztornych –
kolekcja wspaniałych ornatów i historycznych pamiątek. Zwiedzimy
kościół.

Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00

CENA : 80 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 75 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Twierdza Srebrna Góra – 14 zł bilet grupowy ulgowy




Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – jeśli grupa będzie liczyła minimum 30 osób – 15zł/os. W
przypadku grupy mniejszej – 25 zł/os
Kościół pocysterski – 5 zł/os
Izba Regionalna przy klasztorze – 2 zł/os

W trakcie wycieczki będzie zorganizowany domowy obiad w Srebrnej Górze w restauracji U
Koniuszego w cenie 26 zł/os ( zupa, mięso, ziemniaki , surówka, deser, kawa, herbata)

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 Srebrna Góra (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia
oznacza wykreślenie z listy uczestników)
lub na konto bankowe Biura przekazem pocztowym
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

