TROPICAL ISLANDS
Drezno, Wrocław i Góra św. Anny

1 dzień
Wyjazd z Łazan o godz. 04:00 rano. Przyjazd do Niemiec. Około południa przyjazd do stolicy Saksonii Drezna, które jest uważane za jedno z
najpiękniejszych barokowych miast Europy. W czasie spaceru z przewodnikiem zobaczymy między innymi: starówkę, Operę Sempera, symbol
Drezna Zwinger - uważany za najpiękniejszą barokową budowlę w Niemczech, katolicki kościół Hofkirche (katedra). Przejazd do hotelu
położonego przy granicy czesko niemieckiej. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Tropical Islands – największego w Europie krytego, tropikalnego, wodnego parku.
Tropical Islands słynie z licznych zjeżdżalni, wodospadów, grot skalnych, morskich prądów, rwących rzek i wielu innych fascynujących atrakcji.
Na plażach, których długość przekracza 400m znajdziemy liczne leżaki i miejsca do wypoczynku. Wewnątrz Tropical Islands znajduje się ponad
30.000 roślin. Oprócz tego znajdziemy tutaj bary, restauracje, pasaż handlowy i wiele innych ciekawych atrakcji.
Wilgotność powietrza na wyspie wynosi 40-60%, temperatura powietrza ok. 28 stopni C, a temperatura wody ma ok. 28-30 stopni C.
Całodzienny pobyt relaksacyjno wypoczynkowy. Około godziny 16:00 wyjazd do Polski. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w
okolicach Wrocławia, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wrocławia, zwiedzanie Panoramy Racławickiej, spacer po wrocławskiej starówce.
Wyjazd z Wrocławia, w drodze powrotnej nawiedzenie sanktuarium na Górze św. Anny. Powrót do Łazan w godzinach wieczornych.

termin: 25.04 – 27.04.2019
cena: 650 zł + 65 euro
Cena obejmuje:
Przejazd autokarem z klimatyzacją, barkiem, WC, DVD, 2 noclegi w hotelu***, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NW, opiekę
polskojęzycznego pilota, bilety wstępów, przewodnicy, taksy lokalne, tour guide system.
Uczestnicy muszą posiadać ważne dowody osobiste!

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA PRZYJMOWANE SĄ W KANCELARII PARAFIALNEJ
zaliczka przy zgłoszeniu uczestnictwa wynosi 200 zł - termin zgłoszeń do dnia 10.03.2019
Biuro Podróży Online Tr@vel
tel. 12 251 49 41 , kom. 509 989 466

