Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. 22.6355554, 503410649
biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ
Termin: 01.08 – 07.08.2020 r.(7 dni).
Cena: 1.350 zł + 10 zł na Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- 6 noclegów w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych ze śniadaniami i kolacjami.
- transport luksusowym autokarem z klimatyzacją.
- pilota BUT BARBARA
- ubezpieczenie koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki w TUiR AXA.
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych około 70 EURO.
- ubezpieczenia od kosztów leczenia chorób przewlekłych.
– kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8% ceny wycieczki
– dopłaty do pokoju 1 osobowego 450 zł.

P R O G R A M W Y C I E C Z K I.
01.08.2020 r. (sobota).
Godz. 7.00 – wyjazd z WARSZAWY. Przejazd do SLOWACJI. Spacer z pilotem po centrum TRNAWY
najstarszego miasta Słowacji z Placem Św. Mikołaja, licznymi kościołami, Pałacem Arcybiskupa,
Uniwersytetem z XVII w., Placem Św. Trójcy, Ratuszem, murami miejskimi z XIII i XIV w. Kolacja i
nocleg w BRATYSŁAWIE.
02.08.2020 r. (niedziela).
Po śniadaniu zwiedzanie BRATYSŁAWY z przewodnikiem lokalnym. Wzgórze Zamkowe z Zamkiem i
skarbcem, zabytkowy rynek ze średniowiecznym Ratuszem, Pałac Prymasowski, RUSOVCE, CUNOVO
dzielnica miasta z centrum sztuki współczesnej i parkiem „Słowacja w Miniaturze”, KAMZIK szczyt z
ośrodkiem turystycznym i widokową wieżą telewizyjną. Czas wolny. Przejazd do NITRY i spacer z pilotem
po centrum miasta. Kolacja i nocleg.
03.08.2020 r. (poniedziałek).
Po śniadaniu wyjazd do BOJNIC i zwiedzanie zamku zbudowanego w 1113 r. Ostatni właściciel zamku
Hrabia Ferenc upodobnił go do zamków bawarskich i francuskich. Przejazd do wioski CICMANY z
ciemnymi drewnianymi chałupami pokrytymi misterną białą ornamentyką. Są to tzw. kraszone chaty.
Spacer po wiosce. Kolacja i nocleg w okolicach BANSKIEJ BYSTRZYCY.
04.08.2020 r. (wtorek).
Po śniadaniu przejazd do ORAWY i zwiedzania świetnie zachowanego średniowiecznego zamku. Twierdza
strzegła traktu wojennego i handlowego od 1235r. Przez 300 lat była majątkiem królów węgierskich.
Czas wolny w BAŃSKA BYSTRZYCA miasto rezerwat historyczny z zabytkowym śródmieściem ze
średniowiecznymi, renesansowymi i gotyckimi budowlami. Kolacja i nocleg w okolicach POPRADU.
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05.08.2020 r. (środa).
Po śniadaniu przejazd do LEWOCZA dawnej stolicy PISZU. Zobaczymy stare centrum z murami
obronnymi tworzącymi zachwycającą enklawę. Na rynku jeden z najcenniejszych zabytków Słowacji –
Kościół św. Jakuba. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. Przejazd do SPISKIEJ NOWEJ WSI
Z największym rynkiem na Słowacji z gotyckim kościołem z XIV w. Ratuszem i słupem mariańskim.
Kolacja i nocleg w KOSZYCACH.
06.08.2020 r. (czwartek).
Po śniadaniu zwiedzanie KOSZYC z przewodnikiem lokalnym, najpiękniejszego miasta kraju, stolicy
kultury europejskiej w 2013 r. Na ulicy Głównej i starówce znajduje się około 460 zabytkowych budowli jak
Katedra św. Elżbiety, Rynek Główny, Pałac Rakoczego, wiele urokliwych rzemieślniczych sklepików,
restauracji i kafejek. Przejazd do BARDEJOWA. Spacer po centrum miasta. Kolacja i nocleg .
07.08.2020 r. (piątek).
Po śniadaniu wyjazd do POLSKI. Obiad w Polsce na koszt uczestników wycieczki.
Przyjazd do Warszawy około godz. 20.00.
Z A P R A S Z A M Y!!!!
- przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
-przystanek na papierosa i toaletę mniej więcej co 3 godziny.
-kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

