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: 370

Płock – Nieborów - Niepokalanów – Wilanów – Łowicz – Tum
Ramowy program imprezy:

1 dzień
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00. Około południa przyjazd do Płocka
- jednego z najstarszych miast polskich, pięknie położonego na wysokim brzegu Wisły. Zwiedzanie miasta: Stary
Rynek, Ratusz, pomnik Bolesława Krzywoustego - urodzonego w Płocku. Przejście na Wzgórze Tumskie gdzie
góruje nad miastem Katedra NMP – jedna z najstarszych bazylik w Polsce oraz zamek piastowski z XIV w., w
którym mieści się obecnie Muzeum Diecezjalne. Po południu przyjazd do Nieborowa i zwiedzanie zespołu
pałacowo – parkowego Radziwiłłów. Wieczorem przyjazd do Teresina, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Wilanowa. Zwiedzanie pałacu i parku zbudowanego dla Marysieńki – ukochanej żony
Jana III Sobieskiego. Następnie zwiedzanie Bazyliki Opatrzności Bożej. Po południu przejazd do Niepokalanowa
i zwiedzanie klasztoru - sanktuarium o. franciszkanów, miejsca działalności św. O. Maksymiliana Kolbego. Udział
w wieczornej mszy św. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu msza św. Po mszy św. przejazd do Łowicza, gdzie do odwiedzenia jest Muzeum Regionalne z
eksponatami związanymi z historią miasta oraz łowicką sztuką. Czas wolny na posiłek. Następnie przejazd do
miejscowości Tum, w której znajduje się największa w kraju kolegiata romańska z XII wieku. Powrót do
Wrocławia w godzinach wieczornych.

Termin: 01-03.05.2020
Świadczenia:
• Przejazd autokarem,
• 2 noclegi (pok. 2 os. z łazienkami) w Teresinie,
• Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje,
• Opieka pilota,
• Ubezpieczenie NNW.
Cena: 435 zł/os.
Uwaga:
1. cena nie zawiera opłat za bilety wstępów i lokalnych przewodników (ok. N – 115 zł; U – 90 zł)
2. kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania ustala pilot.
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Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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