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

Jarosław – Przemyśl – Krasiczyn - Łańcut (3 dni)

Numer oferty: 361

Termin dowolny
Świadczenia zawarte w cenie:

* przejazd autokarem,
* 2 nocleg w hotelu,
* 2 śniadanie, 2 obiadokolacje, obiad ostatniego dnia
* obsługa trasy przez pilota i przewodnika,
* ubezpieczenie KL i NNW.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
1 dzień
Wyjazd o godz. 06:00. Przejazd do Jarosławia – miasta, w którym od średniowiecza stykały się trzy kultury:
polska, ruska i żydowska. Zwiedzanie starego miasta: Ratusz, Kolegiata Bożego Ciała, Brama Krakowska,
Opactwo Sióstr Benedyktynek, Zespół Kościelno – Klasztorny o.o. Dominikanów. Wieczorem zakwaterowanie w
hotelu w Przemyślu. Po obiadokolacji spacer po pięknie oświetlonej starówce. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Krasiczyna – zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zamków renesansowych wraz z
parkiem. (Rodzice kardynała Adama Sapiechy byli właścicielami zamku). Powrót do Przemyśla i zwiedzanie:
dawnej strażnicy leżącej na krzyżujących się tu szlakach handlowych, który w czasach I wojny światowej był
trzecią największą twierdzą w europie (po Antwerpii i Verdun); Zamek Kazimierzowski, Bazylika Archikatedralna,
zabytkowe kamieniczki w Rynku, wieża zegarowa, Archikatedra Grekokatolicka. Wieczorem obiadokolacja i
nocleg w hotelu.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Łańcuta i zwiedzanie jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce
z bogatym wyposażeniem wnętrz (zamek, stajnie, wozownia, park). Przed wyjazdem obiad w restauracji. Powrót
w godzinach wieczornych.
Uwagi:
1. Cena nie zawiera opłat za bilety wstępów, skalkulowana dla 44 osób płatnych i 4 opiekunów i wynosi 480 zł
2. kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania pilot ustala
z przewodnikiem. Zostanie on podany w momencie dokonania wszystkich rezerwacji.
3. rezerwację wstępów do obiektów i noclegów rozpoczynamy od momentu podpisania umowy i otrzymania
zaliczki w wysokości 100 zł od osoby.

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