Wycieczka jednodniowa

„Festiwal Kultury Winiarskiej „
w Zielonej Górze
15 września 2018 r.
Cena 165 zł/os.
Zapraszamy na wycieczkę do Zielonej Góry na niecodzienne wydarzenie – największe święta wina
w Polsce – Zielonogórskie Winobrania.
ORGANIZATOR
BIURO PODRÓŻY DEPKA
Ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
NIP 671-166-25-08 REGON 320207868
TERMIN IMPREZY 15 WRZEŚNIA 2018 R.
Wyjazd 15.09.2018 r. o godz. 6:00 z parkingu przy Hali Milenium
w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38
Powrót 15.09.2018 r. przed północą na parking przy Hali Milenium
w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38
OPIS MIEJSCA WYJAZDU
Festiwal Kultury Winiarskiej w Zielonej Górze to już tradycja. Każdego roku na początku września Bachus Bóg Wina staje się „patronem” i dobrym duchem miasta, a mieszkańcom i turystom zapewnia wiele atrakcji.
Podczas wycieczki:
•
•
•

•

O godz. 12:00 będziemy podziwiać barwny Korowód Winobraniowy „Kultury Świata”, który przejdzie
główną ulicą miasta.
Około godz. 14:00 – obiad.
Około godz. 15:00 wyruszymy na spotkanie z właścicielem jednej z winnic, wchodzącej w skład
najdłuższego w Polsce Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu. Właściciel oprowadzi nas po winnicy, pokaże jak
pielęgnować winne krzewy, poczęstuje wyrobami pochodzącymi z własnego wyrobu oraz opowie jak
zrobić wspaniałe wino.
Około godz. 17:00 przejedziemy na Jarmark Winobraniowy, gdzie swoje wyroby zaprezentuje ponad 500
wystawców a wśród nich rzemieślnicy i artyści zajmujący się rękodziełem.

Planowany wyjazd z Zielonej Góry o godz. 19:30; Powrót do Kołobrzegu przed 24:00
INFORMACJE I ZAPISY
Biuro DEPKA – czynne:
- w czasie wakacji letnich: w godzinach 15:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku,
- poza sezonem wakacyjnym: w godzinach 13:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku oraz 13:00 – 18:00 w soboty.
telefonicznie 730-55-61-61, mailowo: mira.kol@depka.com.pl
W cenie wycieczki: przejazd autokarem klasy turystycznej Kołobrzeg –
Zielona Góra – Kołobrzeg, ubezpieczenie NNW, Wizyta w jednej
z winnic, obiad w Zielonej Górze, opieka pilota.
UWAGA! Płatność w winnicach tylko gotówką!

