Podróżnik
Zaprasza

Skalne Miasto – Teplicke Skały
Zagórze Śląskie – Jezioro Bystrzyckie
TERMIN: 23 września 2017, sobota
WYJAZD: godz.07:30 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

 Teplicke Skały

Jedyne w swoim rodzaju skalne miasto z okrężną ścieżką dydaktyczną o długości
6 km z 17 tablicami informującymi o geologii i morfologii skalnego miasta i
historią jego udostępniania. Stanowią najrozleglejszą część Narodowego
Rezerwatu Przyrody – Skał Adrszpasko-Teplickich. Czeka nas 3 godzinny
spacer
przez dziki, monumentalny, skalny labirynt. Przejdziemy pod
Świątynnmi Ścianami, przejdziemy wąskimi wąwozami Aneńskiej Doliny, ,
zobaczymy wspaniałe widoki. Przejście odbywa się wygodną ścieżką , chwilami
po szerokich, drewnianych stopniach. Trasa jest dostępna dla każdego.

 Zagórze Śląskie- jezioro Bystrzyckie i zapora wodna
Zapora wodna została zbudowana na Jeziorze Bystrzyckim w latach 1911-1914.
Wymiary zapory to 44 m wysokości i 230 m długości. Powstały w ten sposób
zbiornik gromadzi do 8 mln m³ wody. Jezioro ma ok. 3,3 km długości przy
szerokości nie przekraczającej średnio 200 m (w najszerszym miejscu ok. 480
m). O historii budowy tego obiektu i zatopionym mieście dowiemy się od
przewodnika. Podejdziemy pod podstawę zapory.

 Zagórze Śląskie ośrodek Wodniak przy hotelu Maria
Antonina i most wiszący
Po ogromnych zmianach, remontach, przebudowach przeprowadzonych przez
firmę Sirbut z Wałbrzycha , która stała się właścicielem terenów po dawnym
ośrodku wypoczynkowym Wodniak, obecnie jest to jedno z najładniejszych
miejsc na Dolnym Śląsku. Piękny hotel, plaża, restauracje, wspaniałe widoki –
stwarzają miejsce doskonałe do wypoczynku. Warto zapoznać się z nim i może
skorzystać w przyszłym sezonie, przyjeżdżając z rodziną na wypoczynek.
Najprawdopodobniej ostatni raz przejdziemy po ruchomej wiszącej kładce nad
jeziorem Bystrzyckim. Jej historia sięga lat 70-tych XX wieku. Powstała dzięki
staraniom nieistniejącej już firmy, która wybudowała cały ośrodek nad brzegiem
sztucznego jeziora. Most dla pieszych był jednym z wielu obowiązkowych
punktów wakacyjnych czy weekendowych wypadów. W ostatnich latach zaczął
popadać w ruinę i został zamknięty. Sporo czasu zajęło także ustalenie, kto jest
jego właścicielem. Ostatecznie prawo własności uzyskała gmina Walim, która
planuje w tym miejscu wybudować nową kładkę.

Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00

CENA : 85 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 80 zł/os
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Teplicke Skaly – 70 Kcz/os.
 Zagórze Śląskie – wejście na ruchomy most – 2 zł/os

W Czechach zjemy obiad (pieczeń, ziemniaki, surówka) – 100 Kcz/os.- przy
zapisach proszę zgłaszać chęć wykupienia obiadu
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 Teplice (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

