LAWENDOWE POLA
OSTRÓW LEDNICKI
GNIEZNO - 1 DZIEŃ
TERMIN: 25.06.2022

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd w godzinach porannych z miejsc ustalonych
z Organizatorem. Przejazd w okolice Gniezna
do gospodarstwa, które zajmuje się uprawą lawendy. O tej
porze roku, lawenda pięknie kwitnie, a pola robią ogromne
wrażenie. Czas wolny na spacer pośród pól lawendy na
zdjęcia, możliwość indywidualnego zwiedzenia suszarni
i destylarni. W lokalnym sklepiku można nabyć
ekologiczne produkty z lawendy, a w kawiarni wypić kawę
i zjeść smaczne lody. Następnie przejazd do Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy, przeprawa promowa na
wyspę Ostrów Lednicki. Wyspa Ostrów Lednicki jest
miejscem, gdzie powstał jeden z pierwszych i głównych
grodów Państwa Piastowskiego, miejsce urodzin
Bolesława Chrobrego i jego siostry Świętosławy –
późniejszej Królowej Szwecji. Przejazd do Gniezna,
przejście przez Plac Świętego Wojciecha i wejście na
Wzgórze Lecha, Katedra – miejsce spoczynku
Św. Wojciecha, srebrny Relikwiarz oraz słynne Drzwi
Gnieźnieńskie z XII wieku. Spacer po starówce GnieznaWzgórze Panieńskie - Rynek kościół OO Franciszkanów,
Wzgórze Krzyżackie, stara fosa miejska, Wzgórze Lecha,
ul. Tumska. Podczas naszego spaceru dowiemy się również
to jest Tum i dlaczego w Gnieźnie stoją Króliki ? (część
Traktu Królewskiego). W czasie zwiedzania obiad
w lokalnym browarze Dobry Browar w Gnieźnie. Powrót
w godzinach wieczornych. Zakończenie świadczeń.
Uwaga: Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec
zmianie o której decyduje pilot.

Cena: 150 zł od osoby przy grupie min. 40 osób
Świadczenia zawarte w cenie:
• przejazd autokarem,
• obiad dwudaniowy w lokalnym browarze w Gnieźnie,

W programie:
• Lawendowe pola
• Muzeum Pierwszych
Piastów w Lednicy
• Gniezno
• Obiad w lokalnym
browarze

Wyjazd z Ostrów Wlkp.
i okolic
Organizator:
Biuro Podróży SYLVIA Sylwia Górna
ul. Grabowska 82, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 501464810,
e-mail: info@podrozesylvia.pl
www.podrozesylvia.pl, FB@podrozesylvia
NIP:6222205935
Konto: 53 1140 2004 0000 3902 7840 7786

• opieka pilota i przewodnika,
• ubezpieczenie NNW do 10.000 zł,
• zestawy słuchawkowe tour guide.
Świadczenia nie zawarte w cenie:
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Ostrów Lednicki 9 zł bilet normalny, 5 zł
ulgowy, Drzwi Gnieźnieńskie – 9 zł bilet normalny, 4 zł bilet ulgowy. Uwaga: ceny
biletów wstępu mogą ulec zmianie.
• wydatków natury osobistej i degustacji piwa w browarze.

