Wycieczka objazdowa:

Poznań – Gniezno
BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL
Oddział I: Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16
(Pasaż Rzeszów)
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4
Tel: 790 319 139
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl

Cena zawiera:
- przejazd autokarem klimatyzowanym w 2 strony (dwóch kierowców),
- 1 x nocleg w Poznaniu w 3* hotelu Forza lub innym o podobnym standardzie,
- wyżywienie: 1 x śniadanie i 2 x obiadokolacje,
- opiekę pilota podczas trasy,
- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,
- opłaty drogowe i parkingowe,
- ubezpieczenie NNW, KL.

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu,
- wydatków osobistych.

CENA: około

469 zł/os.

Wycieczka 2-dniowa
Przykładowy program wycieczki:
1. dzień
Zbiórka uczestników i wyjazd w godzinach nocnych (200). Przyjazd do
Poznania około godziny 1000. Głównymi punktami będą tutaj: Brama
Poznańska, Rynek, renesansowy ratusz ze słynnym zegarem z koziołkami,
Kościół Farny z najwyższą wieżą w mieście, Fontanna Prozerpiny,
Dzielnica Cesarska, spacer po dawnym Zamku Cesarskim oraz po Parku
Cytadela, Ostrów Tumski, czas wolny lub zwiedzanie Palmiarni: znajduje
się tu około 17 tysięcy roślin z całego świata (rośliny podzielone są na
dziewięć pawilonów ze względu na warunki klimatyczne w jakich żyją.
Oprócz zapoznawania się z roślinnością, można tu skorzystać również z
kawiarni oraz sklepiku z pamiątkami). W trakcie zwiedzania obowiązkowa
przerwa na przepyszne rogale św. Marcina. Obiadokolacja w centrum
o godzinie 18:00. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, wieczorem spacer
po mieście lub impreza integracyjna (dodatkowo płatna).

2. dzień
Po śniadaniu wyjazd do Ostrowa Lednickiego – najbardziej
prawdopodobne miejsce Chrztu Polski, największa z pięciu wysp na
jeziorze Lednica. Wyspa jest jednym z najważniejszych miejsc historii
Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była jednym
z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Zwiedzanie
Muzeum Pierwszych Piastów. Przejazd do

Gniezna – krótkie

zwiedzanie miasta: Rynek, Katedra gnieźnieńska, Drzwi Gnieźnieńskie
z 1175 roku (najstarszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce). Obiad
o godzinie 15:00, a następnie wyjazd w stronę powrotną. Powrót na
miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Uwagi:





Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
biura turystycznego (np. pogodowych),
Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot,
Oferta z podaną ceną jest aktualna przez 7 dni od daty otrzymania,
Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie
zmian, prosimy o kontakt.

Ceny biletów do poszczególnych miejsc ujętych w programie wycieczki:
Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno:

Ceny biletów:

Katedra

3,50 zł/os bilet normalny

Palmiarnia

10 zł/os

Zamek Cesarski

10 zł/os

Muzeum Pierwszych Piastów

9 zł
+ opłata przewodnicka 90 zł/grupa

Drzwi Gnieźnieńskie

Około 6 zł

