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BORY TUCHOLSKIE

10–12.09.2021

Tuchola - pozostałości średniowiecznego zamku i murów miejskich, Gołąbek - leśna ścieżka przyrodniczodydaktyczna “Jelenia Wyspa”, Charzykowy - jezioro Charzykowskie, Park Narodowy Bory Tucholskie - spacer
fragmentem szlaku Strugi Siedmiu Jezior (ok. 4,5 km), Człuchów - średniowieczny zamek krzyżacki, Chojnice rynek, neogotycki ratusz, Bazylika ścięcia św. Jana Chrzciciela, barokowe kolegium pojezuickie z kościołem
Zwiastowania NMP, Muzeum Historyczno-Etnograficzne, Odry - rezerwat archeologiczny “Kamienne Kręgi”,
Fojutowo - akwedukt - unikalne skrzyżowanie dwóch dróg wodnych, drewniana wieża widokowa, Woziwoda punkt widokowy na dolinę rzeki Brdy
Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Tucholi (ok. 320 km),
Tuchola - pozostałości średniowiecznego zamku i murów miejskich,
Gołąbek - leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna “Jelenia Wyspa”,
Charzykowy - spacer nad jezioro Jezioro Charzykowskie,
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ
Śniadanie w hotelu,
PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE – zwiedzanie z
przewodnikiem: spacer fragmentem szlaku Strugi Siedmiu Jezior (ok. 4,5 km),
Człuchów - średniowieczny ZAMEK KRZYŻACKI,
Chojnice - rynek, neogotycki ratusz, Bazylika ścięcia św. Jana Chrzciciela, barokowe kolegium pojezuickie z
kościołem Zwiastowania NMP, MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE w Bramie Człuchowskiej
(wejście na wysokość 5 piętra po schodach),
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ
Śniadanie w hotelu,
Odry - REZERWAT ARCHEOLOGICZNY “KAMIENNE KRĘGI”, największe w Polsce skupisko kręgów
kamiennych,
Fojutowo - akwedukt - unikalne skrzyżowanie dwóch dróg wodnych, drewniana wieża widokowa (dla chętnych,
płatna dodatkowo 2 zł/os),
Woziwoda - punkt widokowy na dolinę rzeki Brdy,
Powrót do Warszawy
UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty
zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności.
W czasie wycieczki przewidziane są przerwy na obiad (we własnym zakresie). Senior - osoba, która w dniu
wyjazdu ma ukończone 55 lat. Hotel jest obiektem dwukondygnacyjnym, NIE MA WINDY.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem; zakwaterowanie (2 noclegi) w hotelu*** w Charzykowach
(w pokoju 2-os); wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), opiekę pilota na całej trasie wycieczki, realizację
programu (bilety wstępu, przewodników miejscowych), ubezpieczenie NNW (5000 zł), zestawy Tour Guide
podczas zwiedzania z przewodnikiem
Cena nie zawiera: dopłaty do gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 147 zł/os
- dopłaty do gwarantowanego pokoju 1-osobowego: 100 zł.
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji: 3% wartości imprezy
WYJAZD: 07:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 21:00 - Warszawa,
Cena/os.: 843 PLN
Cena senior: 759 PLN
Organizator: BP ARTUR

ZAPRASZAMY!!!

