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: 369

Nagłowice- Pińczów – św. Krzyż – Kurozwęki – Szydłów – Busko Zdrój – Wiślica-Chroberz
Wycieczka na Ponidzie
Ramowy program imprezy:
01.05.2020
Wyjazd z Bielan o godz. 6.00. Przejazd do Nagłowic i zwiedzanie dworku Mikołaja Reja. Po południu przyjazd do
Pińczowa i zwiedzanie: zespół klasztorny o.o. reformatorów, kaplica św. Anny na wzgórzu, z którego rozpościera
się widok na łąki i meandry rzeki Nidy, Dom Ariański, pałac Wielopolskich (z zewnątrz) z parkiem oraz najstarsza
w Polsce synagoga. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
02.05.2020
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Szklana Huta i dalej przejazd kolejką lub piesze przejście Drogą
Przewodników Świętokrzyskich (ok. 2 km) do klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Zwiedzanie barokowego klasztoru. Następnie przejazd do Kurozwęk i
zwiedzanie pałacu z XIV wieku. Dodatkową atrakcją jest stado bizonów, które można zobaczyć z wnętrza wozu
„safari bizon”. W drodze powrotnej postój w Szydłowie – wsi nazywanej polskim Carcassonne dzięki
zachowanemu XIV wiecznemu układowi urbanistycznemu średniowiecznego miasta, otoczonego murami.
Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
03.05.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Buska Zdroju – słynącego
z leczniczych właściwości wód siarczanowych. Spacer po Parku Zdrojowym. Następnie przejazd do Wiślicy –
siedziby plemienia Wiślan w momencie powstawania państwa polskiego. Do Wiślicy pokutował król Kazimierz
Wielki a Jan Długosz ufundował dom dla wikariuszy oraz dzwonnicę. Architektonicznym symbolem Ponidzia jest
kolegiata. Ostatnim punktem w programie zwiedzania jest Chroberz – bardzo stara wieś założona
prawdopodobnie przez Bolesława Chrobrego - zwiedzanie pałacu Wielopolskich. Po obiedzie wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do Bielan w godzinach nocnych.

Termin: 01-03.05.2020
Świadczenia:
• przejazdy autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,
• 2 noclegi w hotelu*** w Pińczowie
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad
• opłata klimatyczna,
• przewodnicy miejscowi,
• ubezpieczenie NNW.
Cena: 330 zł
Uwaga:
1. Na opłatę za bilety wstępów i lokalnych przewodników potrzeba 75 zł.
2. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania ustala pilot.
3. Opłatę za transport pokrywa Stowarzyszenie Bielany Dla Ciebie.
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