Przedświąteczny czas we Wrocławiu

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, to jeden z piękniejszych
jarmarków w Polsce. W tym wyjątkowym czasie serce Wrocławia zaczyna
bić mocniej... Wrocławski Rynek staje się tłem dla bajkowej scenerii...
Wśród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina
i czekoladowych pierników, na mieszkańców Wrocławia i turystów czeka
moc świątecznych niespodzianek i atrakcji. Magia świąt oczaruje
każdego...!
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
1 DZIEŃ ( SOBOTA) Wyjazd o godzinie 7:00. Przejazd do Wrocławia, spacer po
mieście z pilotem – zwiedzanie miasta: godz. 10.00 - wjazd na budynek Sky Tower najwyższy budynek w Polsce ( piękna panorama Wrocławia), następnie fascynujący
neogotycki budynek Dworca Kolejowego. Obiad w restauracji na mieście ,
spacer do Dzielnicy Czterech Świątyń - miejsca wyjątkowego, o jej unikalnym
charakterze decydują wspaniałe zabytki architektury sakralnej. W odległości
zaledwie
300 m znajdują się: prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej
Afrykarium
Bogarodzicy, kościół św. Antoniego z Padwy – świątynia rzymskokatolicka,
synagoga Pod Białym Bocianem oraz ewangelicko-augsburski kościół
Opatrzności Bożej.
Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym na rynku z mnóstwem atrakcji m.in:
ośmiometrowym wiatrakiem z szopką, Bajkowym Laskiem z magicznym światem
baśni, Kominkowy Domek i Czekoladowy Warsztat z różnorodnymi pysznościami,
spotkanie z wrocławskim krasnalem Prezentusiem /trzykrotne dotknięcie jego
czapeczki sprawia, że wszystkie marzenia prawdopodobnie się spełniają!/ i wiele
innych atrakcji dla odwiedzających
Wyjazd z Wrocławia ok. 20.00 , powrót na miejsce zbiórki ok. 22.30

TERMINY

: 10.12.2016

CENA:

140 PLN

/os.

CENA OBEJMUJE:
- transport autokarem klasy LUX /klimatyzacja, barek, DVD/
- obiad w restauracji
- opieka pilota
- ubezpieczenie NNW 5000 PLN /TU EUROPEJSKIE/
- podatek VAT
CENA NIE OBEJMUJE: świadczeń nie wymienionych w ofercie.
UWAGI: Oferta skalkulowana dla grupy min 35 osób.
kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.
Cena biletu wjazdu windą na Sky Tower (koszt 13 zł)
Odpłatność pracownika po dopłacie z ZFŚS w zależności od dochodu na 1 członka rodziny:
Dochód do 1550 zł/os /80%/
od 1551 - 1900 zł/os
/70%/
od 1901 - 2300 zł/os / 60%/
od 2301 - 3500 zł/os /50%/
powyżej – 3501 zł/os / 45%/

- 28,00 zł
- 42,00 zł
- 56,00 zł
- 70,00 zł
- 77,00 zł

Zapisy chętnych wraz z wpłatą zaliczki 50,0 zł/osoba i
wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie socjalne
odbywają się w siedzibie związku bud: D pok: 209.
Tel 35-17.

