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Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

GÓRY OPAWSKIE
JARNOŁTÓWEK

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ZIEMOWIT”

CENA: 370 zł           TERMIN: 3-5.04.2020 r.
Góry Opawskie – najbardziej wysunięta na wschód część pasma Sudetów z najwyższym szczytem Biskupia
Kopa  (890  m n.p.m.)  z  kamienną  wieżą  na  szczycie.  W 1988  r.  utworzono  tu  Park  Krajobrazowy  Gór
Opawskich. Znajduje się tu ponad 100 km pieszych szlaków.  Góry Opawskie charakteryzują się stromymi
zboczami i kopulastymi szczytami, występują tu liczne formy skalne, groty i dawne kamieniołomy wypełnione
malowniczymi oczkami wodnymi.

Świadczenia:  
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek)
 2 noclegi w ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku 
 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje w tym 1 uroczysta z imprezą muzyczno-taneczną
 wstęp do zamku w Mosznej
 basen w ośrodku
 opieka pilota
 ubezpieczenie NNW, KL

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. 8.00, przejazd do Mosznej - zwiedzanie zamku z  XVIII w., następnie przejazd do Sanktuarium
św. Józefa w Prudniku (tutaj w latach 50-tych więziony był Kardynał Stefan Wyszyński) – zwiedzanie sali
prymasa. Przejazd do  Ośrodka Wypoczynkowego Ziemowit w Jarnołtówku,  zakwaterowanie, obiad, czas
wolny (możliwość korzystania z infrastruktury obiektu – basen, jacuzzi, tenis stołowy),  kolacja połączona z
imprezą, nocleg
II DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do  Czech do uzdrowiska  Jesenik - spacer po miasteczku, park zdrojowy, zwiedzanie
najstarszego eklektyczno-modernistycznego hotelu Priessnitz (od nazwiska założyciela uzdrowiska), przejście
do minibrowaru „Jesenik”– możliwość degustacji lokalnego piwa. Powrót do ośrodka, obiad. Po obiedzie dla
chętnych wejście szlakiem na Biskupią Kopę, dla pozostałych korzystanie z infrastruktury ośrodka, kolacja,
nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka, przejazd na Górę św. Anny – zwiedzanie sanktuarium św. Anny i
bazyliki,  przejście  do Groty Lurdzkiej,  amfiteatr  skalny,  spacer po parku. Powrót z imprezy w godzinach
popołudniowych
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