
WISŁA i OKOLICE.  Wycieczka dla członków ZZS Florian i ich rodzin. Termin: 07 – 10.09.2021 rok.   

Organizator - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian.  Koszt wycieczki 600 zł od uczestnika. 

P R O G R A M. 

07.09.2021 

CIESZYN I CZESKI CIESZYN.  Czas wycieczki  ok.  4h    dodatkowo 8 zł bilety wstępu na osobę. 
Przyjazd do Cieszyna. Spacer przez zabytkową część miasta: Rynek, studnia Trzech Braci, Wzgórze Zamkowe dla chętnych Czeski Cieszyn – czas wolny lub czas na spacer uliczkami 

Cieszyna, zakupy u kupców cieszyńskich, możliwa kawa w Pałacu Larischów. 
 

08.09.2021 

WIEŚ  HERCZAWA + Koniaków i Istebna.  Czas wycieczki ok 8h   dodatkowo 15 zł bilety wstępu na osobę. 
Przejazd do Jaworzynki, piesze przejście do Herczawa. Po drodze zwiedzenia urokliwego, drewnianego kościółka, odpoczynek w karczmie „U Sikory” Powrót do Jaworzynki przez dolinę 
Czadeczki i Trójstyk. Istebna i Koniaków najwyżej położone wioski w Beskidzie Śląskim, spotkanie z tradycją górali  beskidzkich, regionalna Izba Koronkarska u Marii Gwarkowej, Kurna 

Chata Kawuloka z 1863r. pełna instrumentów góralskich, Centrum Pasterskie wraz z kolibą z wyrobami z sera owczego i sklep góralski, Centrum Koronki Koniakowskiej – wystawa koronek 
oraz sklep z koronką, gdzie prace do sprzedaży wystawia 25 koronczarek, „Przystanek u Franka” – (przepyszne domowe ciasta). 

 

09.09.2021 

ZABYKOWE MIASTECZKA W CZECHACH.  Czas ok 8h   dodatkowo 260 KC bilety wstępu na osobę. 
Niezwykłe Muzeum Kapeluszy, w miejscu dawnej fabryki, gdzie kapelusz zamówiła przed laty królowa Brytyjska Elżbieta II. Odwiedzimy miasto Nowy Jicin z najpiękniejszy w Czeskiej 
Republice rynkiem. Stramberk, zwany miastem malarzy i artystów, żeby kupić  piernikowe uszy i zakosztować nie filtrowanego piwa z małych browarów sztramberckich. Koprivnica  

miasteczko z zabytkowymi samochodami, saniami motorowymi, ciężarówkami i  samolotami produkowanymi tu przez wiele dekad w fabryce Tatra. 
 

10.09.2021 

Zwiedzanie Wisły.  Czas do 4h   dodatkowo 19 zł bilety wstępu na osobę. 

spacer z przewodnikiem po Wiśle, zwiedzanie galerii Adama Małysza, przejazd pod skocznie narciarską im. Adama Małysza zwiedzanie obiektu skoczni, dla chętnych możliwość wyjazdu 

kolejką krzesełkowa na górę  (w przypadku sprzyjającej pogody) oraz spaceru grania w kierunku Cieńkowa i zjazdu kolejką z Cieńkowa w dół. Dla pozostałych czas wolny. 

W cenie wycieczki organizator zapewnia:  transport, ubezpieczenie NNW, - zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, śniadania i obiadokolacje, - przewodnika we wszystkie 

dni pobytu. Ze względu na konieczność zarezerwowania hotelu, zapisy przyjmujemy do 05 marca 2021 roku na adres wielkopolski@zzsflorian.pl.  

Warunkiem uczestnictwa w wycieczce  jest dokonanie wpłaty do 15 marca 2021 roku kwoty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. od uczestnika stanowiącej potwierdzenie udziału w 

wycieczce na konto numer  49 1500 1517 1015 1021 4757 0000. Kwota gwarancyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki. Termin wpłaty pozostałej kwoty 

31 maj 2021 rok. (członkowie związku 200 zł, pozostali uczestnicy 400 zł). Organizator zastrzega, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń o kolejności decydować będzie data wpływu 

środków na konto bankowe. 

W przypadku odwołania wycieczki przez jej organizatora z przyczyn od niego niezależnych, uczestnikom zwrócone zostaną przedpłaty w pełnej wysokości. 

Serdecznie zapraszamy. 


