ZAMKI I PAŁACE ZIEMII
RACIBORSKIEJ
Termin: 30-03-2019 / 31-03-2019 (2 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
Dzień I
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy przejazd na Śląsk

Rudy
●

Opactwo w Rudach, składające się z zabytkowej bazyliki, średniowiecznego klasztoru oraz
późniejszego, barokowego pałacu. Cały kompleks klasztorny stanowi jeden z najcenniejszych
zabytków architektury w województwie śląskim,

Sławików
●

ruiny ogromnego pałacu, wzniesionego prawdopodobnie przez Fryderyka Gregora von Lautensac w
XVIII wieku

Łubowice
●

●

największe na ziemiach polskich pradziejowe grodzisko z późnej epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza (IX – VII w. przed n.e.), o powierzchni ponad 25 hektarów, z doskonale widocznymi w
terenie fortyfikacjami w postaci wału ziemnego,
romantyczne ruiny pałacu wybudowanego na wysokim brzegu Odry przez Karl Wenzl von Kloch w
1780 roku. Początkowo dwuskrzydłowy, ceglany budynek zbudowany został na planie litery L

Krowiarki
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●

Zespół pałacowo-parkowy będący dawną siedzibą rodów Strachwitz, Gaschin i Donnersmarck.
Zbudowany został staraniem Ernesta Joachima Strachwitza w 1826 r. na miejscu poprzedniego
drewnianego dworu

ok. godz. 18/19.00 obiadolacja
zakwaterowanie
Dzień II
8.00

Śniadanie

Racibórz
●

atrakcaj

Pogrzebień
●

atrocja

Tworkow
●

ruiny zamku, który był jednym z najciekawszych i najbardziej fantazyjnych zamków na terenie
województwa śląskiego. W XIX w. został przebudowany w stylu neorenesansowych z licznymi
wieżyczkami, wykuszami i facjatkami. Niestety, kilkadziesiąt lat później spłonął i nigdy już nie
podniósł się z ruin.

Krzyżanowice
●

Pałac z 1700 roku, gruntownie przebudowany około 1850 roku przez Lichnowskich. Dziś dobrze
utrzymany pałac kryje Dom Opieki Społecznej Różany Pałac Sióstr Franciszkanek. Otacza go
zadbany park, a od ulicy Tworkowskiej prowadziła do niego niegdyś zabytkowa brama z czerwonej
cegły.

Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

PROMOCJA! UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACI GRATIS!
Do wycieczek zakupionych do dnia 30 grudnia 2018 roku wszyscy uczestnicy otrzymuja
BEZPŁATNIE ubezieczenie kosztów rezygnacji z imprezy.
Warunkiem jest zawarcie umowy do końca roku 2019 oraz wpłata zaliczki 100 zł od osoby. Dopłata
do 100% ceny wycieczki musi nastąpić 30 dni przed wyjazdem.
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Koszt Uczestnictwa:
410.00 zł zwykły / normalna ;

370.00 zł dla seniora / stały klientów ;

310.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem zsanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są
numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a
autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie.
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