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WROCŁAW - DREZNO
Koncert w Filharmonii Drezdeńskiej

PROGRAM RAMOWY

1 dzień: Malbork - Wrocław
11.00 wyjazd grupy po zakończeniu roku szkolnego z Malborka do Wrocławia.
ok. 18.00 - przyjazd do Wrocławia, zakwaterowanie w Hotelu Campanile*** Wrocław Centrum.
Pokoje 2 osobowe z łazienkami. Kolacja szwedzki bufet, składa się z: zupa, 2-3 rodzajów mięsa, dania
wegetariańskiego, 2-3 rodzajów dodatków skrobiowych, bufetu sałat, wody mineralnej, 2 rodzajów soków oraz
dodatkowo serwowany deser. Po kolacji czas wolny. Nocleg.

2 dzień: Wrocław - Drezno
7.30 - śniadanie, 8.30 – po śniadaniu przejazd do Drezna.
ok. 13.00- 15.00 - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Drezna.
15.00 - zakwaterowanie w pokojach 2 os. - blisko Centrum.
Czas wolny na samodzielne zwiedzanie Drezna.
18.00 - obiadokolacja w hotelu na uzgodnioną godzinę.
19.30 - koncert w Filharmonii Drezdeńskiej.
Po koncercie czas wolny na samodzielne zwiedzanie. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień: Drezno - Wrocław
8.00 - śniadanie
10 - 12.00 - zwiedzanie Drezna z przewodnikiem.
Po zwiedzaniu czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta.
15.00 - wyjazd do Wrocławia do Hotelu Wrocław Centrum.
19.30 - obiadokolacja szwedzki bufet plus deser.

4 dzień: Wrocław - Malbork
8.00 - śniadanie. Czas na samodzielne zwiedzanie Wrocławia lub wyjazd bezpośrednio po śniadaniu i przerwa w
Poznaniu w pobliżu Starego Miasta.
ok. 15.00 - wyjazd z Wrocławia do Malborka. Przewidywany przyjazd do Malborka ok. 23.00
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Cena od osoby: ok. 1.000,- przy grupie 20 osobowej
Świadczenia zawarte w cenie:
•
•
•
•
•
•
•

przejazd komfortowym busem turystycznym marki Mercedes
2 noclegi w hotelu 3* ze śniadaniem i obiadokolacją we Wrocławiu
1 nocleg w hotelu **/*** ze śniadaniem i obiadokolacją w Dreźnie
przewodnika w Dreźnie 2 x 2 godz.
ubezpieczenie KL i NNW TU "AXA" na terenie Niemiec
bilety do Filharmonii Drezdeńskiej
podatek vat, opłaty miejscowe i drogowe
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