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SZCZEGÓŁY CENY 145 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU Europa
na trasie wycieczki, opieka Pilota, podatek VAT. obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

WROCŁAW JARMARK BOŻONARODZENIOWY 18.12.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 15:00 Przyjazd do Wrocławia, czas wolny na Jarmarkach Bożonarodzeniowych
Godzina 20:00 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjne godziny powrotu 22:30 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć,
zdarzeń losowych)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Wrocławski Rynek po raz kolejny stanie się tłem bajkowej scenerii. Pośród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina i
czekoladowych pierników na odwiedzających czeka moc atrakcji i niespodzianek. Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, to
jeden z najpiękniejszych jarmarków. W tym wyjątkowym czasie serce Wrocławia zaczyna bić mocniej... Wrocławski Rynek staje
się tłem dla bajkowej scenerii... Wśród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników czeka moc
świątecznych niespodzianek. Magia świąt oczaruje każdego...!
W pobliżu wrocławskich kwiaciarek na Placu Solnym pojawią się ptysiowe gofry, maślane bułeczki Roti, placki ziemniaczane, cepeliny,
kartacze, pyry z gzikiem, szynki pieczone, oryginalna chałwa, góralskie serki, czekoladowe pierniki, unikatowa ceramika ukraińska,
świąteczne ozdoby z drewna, kosmetyki naturalne.
Na Placu Solnym z trzypoziomowego bajkowego domku z tarasem widokowym i wieżyczką z podświetlanym zegarem, będzie można
podziwiać panoramę Jarmarku. W domku tym będzie można ogrzać się w blasku kominka, napić się gorących napojów i przyjemnie
spędzić czas w świątecznej, bajkowej przestrzeni. Ta niecodzienna atrakcja dostępna będzie tylko podczas Jarmarku i zachwyci swoim
urokiem każdego! W świąteczne weekendy będzie można podziwiać występy artystyczne najmłodszych, koncerty świąteczne, magiczne
widowiska, realizowane we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Wrocławski Krasnal Prezentuś Trzykrotne
dotknięcie jego czapeczki sprawia, że wszystkie marzenia prawdopodobnie się spełniają... Ten przesympatyczny wrocławski Krasnal,
spełniający świąteczne życzenia pojawia się tylko raz w roku właśnie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. W
Bajkowym Lasku, na najmłodszych gości Jarmarku czekać będą przepiękne, bajki, które swoją magiczną wizualizacją i oprawą
dźwiękową wprowadzą wszystkich maluchów do iście baśniowego świata.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY WE WROCŁAWIU

KATOWICE zatoczka  przy  wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska, 11:30 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 ul. Polna, przy Renault Pietrzak, godzina 11:45
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 12:00
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 12:15
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1 przy 
DTŚ - miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 


