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 ZIELONA GÓRA WINOBRANIE  
wycieczka integracyjno-krajoznawcza / wyjazd autokarem z Koszalina/ 2 dni, 1 nocleg  

 

PROGRAM: 

Dzień 1 sobota: Godz. 6:15 zbiórka 
(w miejscu ustalonym), przejazd z 
Białogardu do Zielonej Góry. W 
południe przyjazd na miejsce. Od 
razu wpadniemy w ręce Bachusa. 
Weźmiemy Korowodzie 
Winobraniowym - stałym punkcie 
programu Winobrania, na który 
czekają nie tylko mieszkańcy 
Zielonej Góry. Odbędzie się on w 
sobotę 14 września o godzinie 
12.00. 

Przerwa obiadowa i dalszy indywidualny udział w Jarmarku Winobraniowym podczas 
którego ponad 500 handlowców, artystów, rzemieślników i kolekcjonerów rozkłada 
swoje stoiska w centrum miasta. To on przyciąga do pięknej Zielonej Góry ogromne 
rzesze turystów. 
Ok godz. 19:00 transfer do miejsca zakwaterowania, kolacja lub grill, nocleg 1/1. 
Dzień 2 niedziela: Po śniadaniu powrót do centrum Zielonej Góry zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem. A jest co zwiedzać – miasto nie ucierpiało w czasie II Wojny Światowej i 
jest pełne zabytków. Zobaczymy m.in Stary Rynek, deptak, Wieżę Łaziebną i Katedrę 
Świętej Jadwigi – najstarszy zabytek. Po południu jeszcze chwila na zakończeniu 
Jarmarku Winobraniowego, przerwa obiadowa i wyjazd w drogę powrotną. Wieczorem 
przyjazd do Białogardu, pożegnanie z pilotem, zakończenie wycieczki.  
 

UWAGI, INFORMACJE: 

Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór do zwiedzania pieszego (wygodne 
buty, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem). 

 
UMOWA, PŁATNOŚCI: 

Oferta specjalna przygotowana dnia 12.06.2019, dla  
 
………………………………………………………………………… 
Podpisanie Umowy następuje po akceptacji oferty oraz ustaleniu terminu. Zaliczka 200 
PLN / osoby płatna w dniu podpisania Umowy, dopłata całej kwoty następuje na 30 dni 
przed rozpoczęciem wycieczki. Do wtedy należy dostarczyć listę uczestników (nazwisko, 
imię, data urodzenia i adres zamieszkania). Oferta ważna do 19.06.2019

 


impreza termin do ustalenia: 
W 462 A1N  

z 
Białogardu 

14.9 – 
15.9.2019 

ilość 
uczestników  Cena A Cena B 

46 - 100 540,-- 600,-- 




 CENA A OBEJMUJE: 

 Transport 2 komfortowymi 
autokarami  z klimatyzacją i DVD  
(w tym opłaty drogowe, parkingi, itp.) 

 Zakwaterowanie 1 nocleg – hotel, 
pensjonat w Zielonej Górze lub 
okolicach (pokoje 2,3 osobowe z 
łazienkami, tv). Zakwaterowanie 
w 2 obiektach. 

 Wyżywienie: obiad i kolacja w 
sobotę, śniadanie i obiad w 
niedzielę.  

 Opiekę przewodnika miejskiego 
(ok 2h) 

 Opiekę licencjonowanego pilota 
 W sobotę udział w festynie 

winobrania (Jarmark plus barwny 
Korowód) 

 Ubezpieczenie NW AXA TUiR S.A.  
 podatek VAT. 
 CENA B obejmuje zamiast 

tradycyjnej kolacji w sobotę – 
kolację biesiadną  

 

SPRZEDAŻ i OBSŁUGA: 

Centrum Podróży Masz Wakacje  
75-802 Koszalin, ul. Połczyńska 1 
kontakt:  
Wojtek Stanisławski  608877840 
 


