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PUSTELNIA – gdzie pstrąg inspiruje, a karp czaruje
18.12.2021
Piotrawin - gotycki kościół pw. św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa Męczennika, Opole
Lubelskie - Pałac Lubomirskich w Niezdowie, Rynek, kościół WNMP, Opolskie Centrum Kultury z
zabytkowym Spichlerzu, Stawy “Pustelnia” - gospodarstwo rybne: możliwość zakupu ryb świeżych i
wędzonych (pstrąg, karp, jesiotr).
Program:
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Piotrawina (ok. 200 km),
Piotrawin – gotycki kościół pw. św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa
Męczennika,
Opole Lubelskie - Pałac Lubomirskich w Niezdowie, Rynek, kościół WNMP,
Opolskie Centrum Kultury z zabytkowym Spichlerzu,
Stawy “Pustelnia” - przerwa na obiad, gospodarstwo rybne: możliwość zakupu ryb świeżych i wędzonych
(pstrąg, karp, jesiotr), 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 przewidziana jest przerwa na obiad. Senior - osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55
lat.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, 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: - zestawu obiadowego (zupa, danie rybne – ryby z własnej hodowli, napój): 40 zł/os
(płatność w biurze), 43 zł/os (płatność u pilota) - ryb świeżych i wędzonych (zamówienia w biurze do dn.
06.12.2021) – cennik dostępny w biurze.
WYJAZD: 08:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 19:30 - Warszawa,
Cena/os.: 120 PLN

Cena senior: 108 PLN

Organizator BP ARTUR
Zapraszamy do obserwacji naszej strony internetowej www.pttk.com.pl
Co chwilę aktualizujemy tam wycieczki po Polsce i wstawiamy następne programy

