Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie
zaprasza na dwudniową wycieczkę do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016r.
Termin wycieczki: 11 - 12 czerwca 2016r. /sobota i niedziela/. Wyjazd o godz.5.00
Gumniskiej obok Hali Sportowej Pałacu Młodzieży. Powrót do Tarnowa około 22.00

z ul.

Koszt wycieczki: 290zł. Kwota ta może być rozłożona na dwie raty. Należy wziąć legitymacje służbowe lub
emeryckie.
Zapewniamy: autokar, ubezpieczenie, wyżywienie / 2x obiadokolacja i śniadanie/, nocleg, zwiedzanie
Wrocławia, Zamku Książ z przewodnikiem. Wejścia do zwiedzanych obiektów.
W cenie wycieczki: Pierwszy dzień: Seans w Panoramie Racławickiej, zwiedzanie Ostrowa Tumskiego z katedrą św. Jana
Chrzciciela i Ostrowa Piaskowego, przejście przez Ossolineum – zwiedzenie barokowej auli Leopolda, przejście przez Stare Jatki
do rynku, Rynek. Obiadokolacja w Restauracji „Spiż” / obiad trzydaniowy + piwo gratis. Podjechanie do Hali Stulecia, na pokaz
grającej fontanny/ nocny lub dzienny pokaz multimedialnej fontanny/. Nocleg we Wrocławiu- pokoje 18x2 i 7 pokoi z łóżkiem
małżeńskim/. Drugi dzień: . Śniadanie. Wyjazd z Wrocławia do Świdnicy. Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy . Przejazd do
Zamku Książ - zwiedzanie komnat zamkowych i spacer po tarasach zamkowych oraz palmiarni w Lubiechowie . W drodze
powrotnej obiad w Świdnicy. Powrót do Tarnowa. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Zgłoszenia + obowiązkowe wpisowe 50 zł. do dnia 1 marca 2016r. w Biurze Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie ul. Piłsudskiego 24,tel
14 655 8553. Pierwszeństwo zapisu mają członkowie ZNP. Zgłoszenia do wyczerpania miejsc. Wycieczka dojdzie do skutku przy 45
uczestnikach.
Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem (podczas zjazdu gnieźnieńskiego) biskupstwa (jednego z czterech na terenie ówczesnej
Polski). Osadnictwo na tych terenach istniało już jednak od VI wieku, kiedy to słowiańskie plemię Ślężan osiedliło się nad Odrą i wzniosło na Ostrowie Tumskim gród, który Wratysław I
umocnił w X wieku[9]. Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa . W średniowiecznej Kronice Polskiej Galla Anonima
spisanej w latach 1112–1116 Wrocław obok Krakowa oraz Sandomierza zaliczony został do jednej z trzech głównych stolic Królestwa Polskiego.
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