KARLOWE WARY- UZDROWISKO – PERŁA,
STOLICA BECHEROVKI , BECOV NAD TEPLOU- KOMPLEKS
ZAMKOWO-PAŁACOWY –LOKET

TERMIN; 18-20.09.2020
CENA; 620zł
1 DZIEŃ - wyjazd godz.5.00 przyjazd do wyjazd do zabytkowego
miasteczka BECOV nad TEPLOU z kompleksem zamkowo-pałacowym,
składającym się z gotyckiej twierdzy, barokowego zamku i renesansowego
pałacu, gdzie można oglądać unikatowy romański relikwiarz przechowujący
szczątki św. Maura, św. Jana Chrzciciela i św. Tymoteusza. Dla chętnych
zwiedzanie wnętrz. przejazd w kierunku Karlowych Warów, znanego na
całym świecie uzdrowiska ( dawny Karlsbad ). Ok. godz.18-19.00 przyjazd do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Odpoczynek lub wieczorny spacer po
uzdrowisku. Powrót do hotelu, nocleg.
2 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie z pilotem-przewodnikiem miasta słynnego
ziołowego likieru Becherovka ( 1807 r,): zobaczymy m.in. Młyńską Kolonadę neorenesansowa galeria o długości 132 metrów wsparta na 124 kolumnach, we
wnętrzu której znajdują się ujęcia pięciu źródeł. Przejście promenadą oraz
możliwość „degustacji” 12 wód leczniczych. Dalej barokowy kościół św.
Magdaleny, Teatr im. Nezvala. Możliwość wjazdu kolejką na wieżę widokową
– panorama uzdrowiska. Dalej zwiedzanie słynnej huty szkła ozdobnego
MOSER: poznanie procesu produkcji oraz możliwość promocyjnych zakupów
na miejscu. Zwiedzanie zakładów produkcji Becherovki oraz degustacja tego trunku,. Spacer oraz
chwila relaksu w jednej z kawiarenek przy kawie z popularnym karlowarskim przysmakiem - opłatkiem
ze słodkim nadzieniem. Czas wolny , obiadokolacja w regionalnej restauracji, powrót do hotelu,
nocleg.
3 DZIEŃ : Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do LOKET zwiedzanie zamku z XII, po 1230 r.,
gdy przeniesiono tu siedzibę władz kraju siedleckiego. Miasto powstało ok. roku 1240. W 1319 r. z
rozkazu króla Jana Luksemburskiego przez dwa miesiące uwięziony był w zamku jego syn Wacław –
późniejszy cesarz Karol IV. Od 1337 r. miasto zyskuje status miasta królewskiego.
W XV w. należało do najlepiej ufortyfikowanych miast w całej środkowej Europie
1815. Obiad .
Powrót w godzinach wieczornych.






Świadczenia w cenie;
Przejazd autokarem ,z klimatyzacją
2 noclegi w pok. 2-os. w hotelu *** w Karlowych Warach
2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w drodze powrotnej
Ubezpieczenie KL, NNW
Opiekę pilota-przewodnika

Dodatkowo płatne bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie – ok. 700 KCZ/os
WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁATA
INFORMACJA I ZAPISY :

200 zł - DO 30.04.2020

