Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Pieskowa Skała - Niedzica - Nowy Wiśnicz

Numer oferty: 321

PIESKOWA SKAŁA – NIEDZICA – NOWY WIŚNICZ
Termin wycieczki: 20 - 22.09.2019
Świadczenia zawarte w cenie:
* przejazd autokarem,
* 2 noclegi w hotelu
* wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
* obsługa trasy przez pilota,
* ubezpieczenie NNW.
Ramowy program imprezy:
20.09.2019 - Wyjazd z Wrocławia o godz. 7.00, parking przy Wzgórzu Andersa, ul. Ślężna. Przejazd do
Ojcowskiego Parku Narodowego. Spacer po parku i zwiedzanie odrestaurowanego zamku królewskiego
Pieskowej Skale. Burzliwe dzieje sprawiły, że na zamku nie zachowały się historyczne wnętrza, a zbioru
artystyczne dawnych właścicieli uległy rozproszeniu. W czasie zwiedzania zobaczymy 3 wystawy stałe, w tym
wystawę malarstwa angielskiego, inspirowaną angielskimi wnętrzami z końca XVIII w. i z wieku XIX. Tutaj
kręcono m.in. „Janosika”, „Ogniem i mieczem”
i „Nie kłam kochanie”. Przejazd do miejsca noclegu, obiadokolacja, nocleg.
21.09.2019 – śniadanie, przejazd do Niedzicy i zwiedzanie zamku Dunajec, znanego z planów filmowych
„Janosika” czy „Wakacji z duchami”. Zamek, zbudowany na wapiennym wzniesieniu, pochodzi z XIV w.
Zwiedzimy dziedziniec zamku dolnego, komnaty Salamonów, zamek górny i lochy. Przejazd do Szczawnicy i
spacer po uzdrowisku. Powrót na obiadokolację i nocleg.
22.09.2019 – śniadanie, przejazd do Nowego Wiśnicza. Zwiedzanie zamku, który ma formę regularnej
czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami, a na przestrzeni dziejów należał m.in. do rodziny
Lubomirskich. Zamek „grał” w „Janosiku” i „Prawdziwej historii”. Wyjazd
w drogę powrotną. Przyjazd do Wrocławia w godzinach wieczornych.
Cena: 485 zł
Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – cena: 455zł
Uwaga:
1. cena nie zawiera opłat za bilety wstępów i przewodników – ok. 40 zł,
2. kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania ustala pilot.

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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