Wycieczka- WINOBRANIE w ZIELONEJ GÓRZE
Termin: wrześniowy
Największe święto wina w Polsce, odbywające się rok rocznie we wrześniu w Zielonej Górze jest
przedstawieniem wyników prac przy zbiorach winogron.
Ponad 500 wystawców przez 9 dni prezentuje swoje towary na stoiskach w centrum miasta. Impreza
nagrodzona została przez Polską Organizację Turystyczną dwoma certyfikatami "Na najlepszy
produkt turystyczny"

Wino nie tylko się pija. Wino się wącha, obserwuje, podziwia,
smakuje, sączy, delektuje i o winie się mówi.
Król Edward VII

DZIEŃ 1
Wyjazd w godzinach porannych autokarem z
Warszawy do Zielonej Góry. Długość trasy około
400 kilometrów.
Przyjazd do Zielonej Góry. Zakwaterowanie w
hotelu. Przejazd do Starego Miasta i spędzanie
czasu w miasteczku winiarskim oraz targu
staroci.
Na kolorowym jarmarku, poza antykami,
wystawiane jest wszelkiego rodzaju rękodzieło
oraz wiele innych produktów. Na stoiskach nie
zabraknie tradycyjnych wyrobów kulinarnych kuchni polskiej a także : wędlin, miodów, ryb i przypraw.
Główną atrakcją są oczywiście wina, które można będzie degustować i zakupić z Lubuskich winnic.
Obiad. Przejazd Winobusem do jednej z okolicznych winnic. Właściciel oprowadzi Państwa po
gospodarstwie, opowie o uprawie krzewów i wytwarzaniu wina oraz poczęstuje swoimi wyrobami. Istnieje
możliwość zakupienia wina, sadzonek winorośli czy świeżo zbieranych winogron.
Czas trwania wycieczki około 3 godzin.
Powrót do miasteczka wina. Możliwość skorzystania z
licznych imprez kulturalno-rozrywkowych towarzyszących
jarmarkowi do późnych godzin nocnych. W trakcie festiwalu
odbywają się liczne koncerty muzyki pop, rocka oraz
poważnej. Można również skorzystać z zabaw tanecznych,
wieczorów jazzowych i występów teatralnych które
organizowane są w pubach i klubach miasta.
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Kto nie zdążył zrobić zakupów w miasteczku winiarskim lub targu staroci będzie mógł to zrobić
w drugim dniu wycieczki.(czas wolny).
Spacer po Zielonej Górze z przewodnikiem.
Wizyta w muzeum wina. Zbiory działu winiarskiego liczą ponad 1540 eksponatów. Najbardziej wartościowe
to eksponaty z XVIII wieku należące do rodu Radziwiłów. Wycieczka z przewodnikiem trwa około 45
minut. Obiad.
W godzinach popołudniowo – wieczornych przejazd do Poznania. Czas wolny. Nocleg.
DZIEŃ 3
Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce - 541,6 tys. mieszkańców.
Poznań był jednym z ośrodków stołecznych i religijnych państwa Piastów w X i XI wieku. Pierwszy znany
zapis znajduje się w kronice Thietmara pod rokiem 970. W 1000 roku odwiedził go cesarz rzymski narodu
niemieckiego Otton III, pielgrzymujący do grobu św Wojciecha.
W programie zwiedzanie Starego Miasta oraz
Ostrowa Tumskiego, gdzie zaczęły się dzieje i
narodu, państwa i kościoła polskiego.
Wyspa muzeum, przy której znajduje się między
innymi Brama Poznania- audiowizualne centrum
interpretacji dziedzictwa oraz najstarsza katedra
w Polsce - miejsce pochówku pierwszych
władców Polski i prawdopodobne miejsce chrztu
Mieszka I.
W godzinach wieczornych
przejazd do Białegostoku.
CENA:
699 zł*wyjazd z Białegostoku

* wyjazd z Warszawy
** Cena dotyczy grupy min. 40 i maksymalnie 55 uczestników
***Wszystkie ceny podawane są za jedną osobę.
Cena zawiera:
Przejazd autokarem / mikrobusem wg. programu wycieczki
opieka pilota
1 nocleg w hotelu */**/*** gwiazdkowym w okolicach lub w Zielonej Górze. (kategoria lokalna)
1 nocleg w hotelu */**/*** gwiazdkowym w okolicach lub w Poznaniu. (kategoria lokalna)
2 śniadania
3 obiady
Wycieczki wg. programu
degustacja wina
Cena nie zawiera:
Obowiązkowe dopłaty:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 120 zł

Fakultatywne dopłaty:
wydatków własnych
pozostałego wyżywienia

