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Zielona Góra 2 dni
12 - 13.09.2020
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Zielona Góra

I dzień
 
1. Wyjazd o godz. 6:00.
• Zwiedzanie Zielonej Góry z przewodnikiem – Palmiarnia,  katedra, Wieża Głodowa, Rynek, Ratusz.
• Korowód Winobraniowy ulicami miasta – efektowna parada, będąca punktem kulminacyjnym Jarmarku Winobraniowego, który  jest
największym świętem wina w Polsce. W tym czasie Zielona Góra staje się miastem pełnym radości i zabawy, w mieście króluje Bachus,
który wraz z mieszkańcami oraz przybywającymi tu turystami, chętnie  popija ten szlachetny trunek. Czas wolny na Jarmarku.
• Wizyta w winnicy + degustacja wina – spacer po winnicy i piwnicy z przewodnikiem, połączony z prelekcją nt. upraw winorośli. 
• Zakwaterowanie w pensjonacie, Obiadokolacja.
2. Nocleg.
 

II dzień
 
1. Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu.
• Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata: żelbetonowa rzeźba wzniesiona w Świebodzinie w 2010 r. Całkowita wysokość
pomnika wynosi 36 m, a rozpiętość jego ramion wynosi 24 m.
• Międzyrzecki Rejon Umocniony: zwiedzanie z przewodnikiem systemu umocnień stworzonych przez Niemców w latach 1934 – 1944
dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy. Międzyrzecki Rejon Umocniony to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata.
Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys. osobników. Łączną długość
podziemnych korytarzy szacuje się na około 32–35 km..
2. Powrót ok. godz. 20:00.
 

Program jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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Świadczenia:

obsługa pilota.1.
nocleg w pensjonacie pokoje 2-3 os. z łazienkami.2.
wyżywienie: 1 x śniadanie w formie bufetu, 1 x obiadokolacja (serwowana).3.
transport: autokar z klimatyzacją, dvd (opłaty drogowe i parkingowe).4.
ubezpieczenie: NNW.5.

       Opłaty obowiązkowe:
       Opłaty programowe 65 zł/os.: bilety wstępów do MRU, zwiedzanie winnicy z degustacją wina, miejscowy przewodnik, zestaw
indywidualnego nagłośnienia "tour guide"

Terminy:

Daty Dostępność Koszt

12 - 13.09.2020 r. dostępna 440 zł  + 65 zł opłaty programowe/ 1 osobę Rezerwuj


