Szlak Piastowski (Biskupin + Poznań + Gniezno)
3 dni
Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych.
Przejazd do Biskupina. Zwiedzanie z przewodnikiem
skansenu w Biskupinie. Przejazd na nocleg do Poznania
lub okolic, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu zwiedzanie Poznania z przewodnikiem:
Ostrów Tumski - miejsce dawnego grodu Mieszka I,
podziemia z grobami Mieszka I i Bolesława Chrobrego,
Złota Kaplica, Rynek Starego Miasta, Ratusz z koziołkami, Waga Miejska, Domy Budnicze,
Malta.
Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Gniezna. Zwiedzanie Muzeum Początków
Państwa Polskiego, katedry i Drzwi Gnieźnieńskich oraz Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy – zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do Kruszwicy. Wejście na Mysia Wieżę pozostałość zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, z która związana jest
legenda o królu Goplan – Popielu. Przejazd do Gdańska. Zakończenie wycieczki w
godzinach wieczornych.
Możliwość rozszerzenia programu o:
- wizyta w Parku Dinozaurów Zaurolandia
- zwiedzanie kolei wąskotorowej w Wenecji
- przejazd kolejką wąskotorową w Wenecji
- rejs statkiem pasażerskim „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim
- zwiedzanie Skansenu Miniatur Budowli Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach
- obiad na trasie w drodze powrotnej
- seans w kinie trójwymiarowym IMAX w Poznaniu

Cena od: 370 zł/os.
Cena obejmuje:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi w hostelu, pokoje 2,3,4 –osobowe, łazienki na zewnątrz
- wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- opiekę pilota wycieczek podczas trwania wycieczki
- usługi przewodnickie wg programu,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki na czas podróży i pobytu NNW
- wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu
- podatek VAT
- bezpłatny udział opiekunów (1 opiekun na 15 osób)
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UWAGA:
Podana cena dotyczy wycieczki z Gdańska.
Przy wyjeździe z innych miejscowości koszt wycieczki może ulec zmianie.

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym, jednak
wszystkie punkty zostaną zachowane. Jesteśmy elastyczni pod kątem programowym jak i cenowym.

