WEIHNACHTSMARKT
Jarmark Świąteczny

CENY
PROMOCYJNE

2019!

www.wycieczkiszkolne.info

Daj się porwać w bajeczny świat bożonarodzeniowych jarmarków! W krainie tysiąca światełek, korzennej woni grzanego wina mieszającej się ze słodkim zapachem gorącej czekolady, nie sposób nie
ulec wyczekiwanej przez wszystkich magii Świąt Bożego Narodzenia…

Berlin

Drezno

Praga

• spacer po mieście: Alexanderplatz,
Nikolaiviertel, Unter den Linden,
Brama Brandenburska, Reichstag
(dodatkowo proponujemy wizytę i
zakupy w czekoladziarni)
• zwiedzanie Muzeum Egipskiego (ekspozycja w Neues Museum), Historii
Niemiec lub Pergamońskiego
• spacer obok Pomnika Ofiar Holocaustu na Potsdamer Platz
• czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym i na tradycyjnym Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru)
Cena:
120zł (44 os.+4), 132zł (40 os.+4)
Możliwość zamiany w/w muzeów na
Muzeum Techniki lub Historii Naturalnej (+ 9 zł/os.)

• zwiedzanie Starego Miasta w Dreźnie
– „Florencji Północy”: Frauenkirche –
symbol pojednania, odbudowany po
zniszczeniach wojennych, tarasy nad
Łabą, porcelanowy poczet elektorów
saskich, katedra katolicka, dziedziniec
Zwingeru z Bramą Koronną
• czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym
• pobyt na Striezelmarkt – jarmarku o
niemal 600-letniej tradycji
Cena:
107zł (44 os.+4), 117zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
Galeria Porcelany, Skarbiec Elektorski
(do 16 lat bez dopłat, starsi +5 zł/os.)
Muzeum Higieny (do 16 lat bez dopłat,
starsi +9 zł/os.)
Muzeum Transportu (+9 zł/os.)

• zwiedzanie Pragi z przewodnikiem
– spacer przez Hradczany, katedra
św. Wita, Most Karola, Mala Strana,
dzielnica żydowska, Rynek Staromiejski, Plac Wacława
• czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym
• pobyt na tradycyjnym jarmarku
bożonarodzeniowym – jednym z
najpiękniejszych w Europie
Cena:
120zł (44 os.+4), 131zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
wnętrza na Hradczanach i Złota Uliczka
(+125 CZK/os.)

Zapraszamy również na jarmark bożonarodzeniowy w Poczdamie

zapraszamy od 26 listopada!

Ceny obejmują: transport autokarem (barek, DVD, klimatyzacja), ubezpieczenie
KL na kwotę 10000€ i NNW na kwotę 2000€, opiekę pilota.
UWAGA! Ceny obliczono dla grup szkolnych wyjeżdżających z Wrocławia.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Biuro Turystyczne Horyzont
ul. Powstańców Śląskich 116
53-333 Wrocław
tel.: 71 367 08 92, 71 723 26 00
e-mail: wroclaw@horyzont.net.pl

JARMARKI
ŚWIĄTECZNE
TROPICAL
ISLANDS
www.wycieczkiszkolne.info

Tradycja organizowania jarmarków bożonarodzeniowych, zapoczątkowana w Niemczech i Austrii,
rozprzestrzeniła się na niemal całą Europę. Jest obecna również w naszym kraju! Pięknie przystrojone polskie miasta z roku na rok przyciągają coraz więcej osób spragnionych świątecznej atmosfery.

Kraków

Poznań

Łódź - Kraina Mikołaja

• spacer po mieście z przewodnikiem
– Rynek Główny, Sukiennice, Wawel
(katedra, Dzwon Zygmunt, Groby Królewskie)
• czas do dyspozycji grupy na Krakowskich Targach Bożonarodzeniowych
z niemal setką różnorodnych stoisk i
zjawiskowymi dekoracjami
Cena:
111zł (44 os.+4), 122zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim (+5 zł/os.)
zajęcia edukacyjne w Muzeum Inżynierii Miejskiej (+14 zł/os.)
Fabryka Schindlera (+19 zł/os.)

• wizyta na Ostrowie Tumskim, kolebce
państwa polskiego – zwiedzanie
katedry wraz z podziemiami
• pokaz wypieku i degustacja rogali
świętomarcińskich w Rogalowym
Muzeum Poznania
• spacer szlakiem najważniejszych
zabytków poznańskiej starówki
• pobyt na jarmarku „Betlejem Poznańskie” – liczne stoiska, Szopka Bożonarodzeniowa, wystawa rzeźb lodowych
(zależnie od terminu)
Cena:
110zł (44 os.+4), 119zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
2-godzinna zabawa w parku wodnym
Termy Maltańskie (+23 zł/os.)

• wizyta w Krainie Świętego Mikołaja –
Bajkowa Ścieżka, Alpejskie Miasteczko, Sala Tronowa, Poczta Świętego
Mikołaja
• świąteczne warsztaty plastyczne –
uczestnicy pod okiem animatorów
wykonają własną ozdobę (drewnianą
bombkę)
• spacer po Łodzi ulicą Piotrkowską do
słynnej Manufaktury
• czas do dyspozycji grupy na jarmarku
bożonarodzeniowym
Cena:
142zł (44 os.+4), 153zł (40 os.+4)

Ceny obejmują: transport autokarem (barek, DVD, klimatyzacja), bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW na kwotę 5000PLN, opiekę pilota.
UWAGA! Ceny obliczono dla grup szkolnych wyjeżdżających z Wrocławia.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Zapraszamy również na wycieczki do
fabryki bombek – o szczegóły prosimy
pytać w biurze.
Biuro Turystyczne Horyzont
ul. Powstańców Śląskich 116
53-333 Wrocław
tel.: 71 367 08 92, 71 723 26 00
e-mail: wroclaw@horyzont.net.pl

