ZIELONONÓĩKA
Stowarzyszenie Proszowickich
Hodowców GołĊbi Rasowych
i Drobnego Inwentarza

Oddział Terenowy
Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej
w Proszowicach

Program ramowy
1 DZIEē
22.04.2017 ( sobota )
Wyjazd z Proszowic godz. 07.00 zbiórka przed Biurem PodróĪy Fortuna Travel – Dworzec PKS, Kraków godz. 08.00
– Stacja Paliwowa ARGE, ul. Opolska 60 – przejazd w kierunku Wrocławia - Stolicy Dolnego ĝląska. Po drodze krótkie
postoje. Przejazd pod PanoramĊ Racławicką gdzie eksponowany jest cykloramiczny obraz Bitwy pod Racławicami namalowany
w latach 1893–1894 pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia bitwĊ pod Racławicami (1794),
jeden z epizodów insurekcji koĞciuszkowskiej, zwyciĊstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza KoĞciuszki nad
wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa. Spotkanie z przewodnikiem, rozpoczĊcie zwiedzania
Wrocławia jednego z najstarszych i najpiĊkniejszych miast w Polsce. Charakterystyczny krajobraz centrum miasta, rozłoĪonego
na wysepkach po obu brzegach Odry, zapewnił miastu miano Polskiej Wenecji.





Czasy wczesnego Ğredniowiecza przypomina Ostrów Tumski, na którym zachował siĊ w doskonałym stanie jeden
z najpiĊkniejszych w Europie zespołów architektury sakralnej.

Zwiedzanie Ogrodu JapoĔskiego, załoĪonego w latach 1909-1913 wokół dawnego stawu Ludwiga Theodora Moritza-Eichborna
w obrĊbie obecnego Parku Szczytnickiego, jako jedyny egzotyczny ogród prezentowany na Wystawie Ogrodniczej w 1913 r.
Wystawa ta stanowiła czĊĞü Wystawy Stulecia.

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEē

23.04.2017 ( niedziela )

ĝniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu – załoĪony został w 1865 roku. Jest
najstarszym i najwiĊkszym (pod wzglĊdem liczby wystawianych zwierząt) ogrodem zoologicznym w Polsce. Powierzchnia
ogrodu to 33 hektary. Zwiedzanie Afrykarium - pierwszego w Polsce oceanarium prezentującego faunĊ Czarnego Lądu.

Przejazd do Centrum Wrocławia , spotkanie z przewodnikiem, ciąg dalszy zwiedzania : Stare Miasto, Ratusz wrocławski
zaliczany do najwspanialszych budowli gotyckich w Europie ĝrodkowej, spacer Szlakiem Krasnali.

Przerwa na obiad, wyjazd w drogĊ powrotną. Powrót do Krakowa, Proszowic w godzinach wieczornych.

Cena: 345,00 zł. przy udziale 40 płatnych uczestników obejmuje :
- transport: - autokar klimatyzowany z barkiem, dvd, wc
- usługĊ pilota,
- usługĊ przewodników lokalnych,
- opłaty drogowe,
- opłaty parkingowe,
- ubezpieczenie NNW w Polsce
- bilety wstĊpów do zwiedzanych obiektów
- zakwaterowanie:
- 1 nocleg w hotelu ( pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami )
- wyĪywienie:
1 Ğniadanie
1 obiadokolacja
1 obiad

UWAGA :
- program ma charakter ramowy i kolejnoĞü zwiedzania moĪe ulec zmianie.

