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
Numer oferty: 363

Baranów Sandomierski – Sandomierz – Zwierzyniec – Zamość – Kozłówka (3 dni)
Termin dowolny
Świadczenia:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obiad ostatniego dnia,
• opieka pilota i przewodników,
• ubezpieczenie NNW.
Ramowy program imprezy:
1 dzień
Wyjazd o godz. 6.00. Przejazd do Baranowa Sandomierskiego – zwiedzanie rezydencji rodu Leszczyńskich z
XVI w. Po południu przyjazd do Sandomierza. Zakwaterowanie w hotelu i spacer po pięknie odnowionej
starówce. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
2dzień
Po śniadaniu przejazd do Zwierzyńca – tu w XVI w. Jan Zamoyski założył rezerwat ze zwierzyną. Dziś 400-letnią
tradycję ochrony przyrody kontynuuje Roztoczański Park Narodowy. Do zwiedzania jest: kościół „na wodzie” p.w.
św. Jana Nepomucena z XVIII w., Borek – zakątek drewnianych domów powstałych w latach 20/30-tych XX w.
Przyjazd do Zamościa – zwiedzanie miasta wpisanego na światową listę UNESCO: katedra p.w.
Zmartwychwstania Pańskiego, Rynek Wielki z ratuszem, dawna Akademia Zamoyska, stara Brama Lubelska.
Przejazd na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3dzień
Po śniadaniu przejazd do Kozłówki – zwiedzanie z przewodnikiem pałacu Zamoyskich z XVIII w., gdzie we
wnętrzach pałacowych zachował się oryginalny wystrój z przełomu XIX i XX w. Po południu obiad i wyjazd w
drogę powrotną. Powrót w późnych godzinach nocnych.
Uwaga:
1. cena nie zawiera opłaty za wstępy i skalkulowana jest dla 44 osób płatnych i 4 opiekunów i wynosi 500 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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