Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
Tel. (42) 632-55-36
e-mail: lodz@simp.pl

Łódź, dnia 10 lutego 2020r

do CZŁONKÓW SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Łodzi informuje, że organizuje wyjazd techniczno-turystyczny

WYCIECZKA DO CZECH

w dniach 05.06 – 07.06. 2020 rok
✓

✓

całkowity koszt wyjazdu

-

840,oo PLN/osoba

z czego:

-

400,oo PLN - członek SIMP (dopłata SIMP – 440,oo PLN)
600,oo PLN - osoba towarzysząca (dopłata SIMP – 240 PLN)

ilość osób: 30

cena zawiera:
1) przejazd mini autokarem z Łodzi
2) 2 noclegi w pokojach 2-osobowych (możliwość zakwaterowania w różnych typach pokoi np.: typu
comfort z dwoma osobnymi łóżkami, typu deluxe z dwoma osobnymi łóżkami oraz typu suite z podwójnymi łóżkami) w Hotelu KORUNA w Opavie – www.hotelkoruna.cz
3) 2 śniadania, 2 trzydaniowe obiadokolacje w miejscu zakwaterowania
4) 1 obiad w drodze powrotnej
5) opieka pilota wycieczki
6) ubezpieczenie KL, NNW
cena nie obejmuje:
1) biletów wstępu do atrakcji wymienionych poniżej w programie – koszt łącznie około 80,oo PLN i
660,oo CZK. Usługi przewodników po muzeach są wliczone w cenę biletu wstępu.
PROGRAM WYJAZDU
1 dzień 05 czerwca 2020 rok (piątek) - trasa ok. 300 km
✓
✓
✓

✓
✓
✓

wyjazd o godz. 7,oo sprzed Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a
przejazd do Zabrza - zwiedzanie zabytkowej kopalni węgla – Kopalnia Guido.
przejazd do Ostravy w Czechach – zwiedzanie postindustrialnego kompleksu Dolne Vitkovice (DOV), unikalnego w skali światowej miejsca, gdzie w latach 1828-1998 wydobywano węgiel i produkowano surówkę żelaza. Spacer trasą turystyczną obejmującą wnętrze wysokiego na kilkaset metrów Wielkiego
Pieca. Na szczycie konstrukcji zamontowano dwudziestometrową nadbudowę (Bolt Tower), w której mieści się kawiarnia, a dookoła biegnie „adrenalinowa ścieżka” – system kładek, z których można podziwiać
okolicę
przejazd do miejsca zakwaterowania
obiadokolacja
nocleg

2 dzień 06 czerwca 2020 rok (sobota) – trasa ok. 50 km
✓
✓
✓
✓

śniadanie
przejazd do miejscowości Raduń, w której znajduje się jeden z najczęściej odwiedzanych zamków w okolicy Opawy – zwiedzanie wnętrz pałacu i oranżerii, spacer po parku
przejazd do miejscowości Hradec nad Moravivi – zwiedzanie kompleksu, który tworzą dwie części Zamek
Biały i Zamek Czerwony. Tutejszy zamek był miejsce spotkań wielu osobistości światowych, koncertowali
tutaj Beethoven i Liszt, a na polowanie przyjeżdżał sam car rosyjski Alexander I
przejazd do Opawy – spacer po mieście

✓
✓

przejazd do miejsca zakwaterowania
obiadokolacja

✓

nocleg

3 dzień 07 czerwca 2020 rok (niedziela) – trasa ok. 350 km
✓
✓
✓
✓
✓

śniadanie
przejazd w okolice miejscowości Zlate Hory, w pobliskich Ondrejovicach zwiedzanie górniczego skansenu
Zlatorudne Mlyny, w którym na oczach turystów, w drewnianej replice młyna, rozdrabnia się złotonośną
rudę
przejazd do Mosznej – zwiedzanie Zamku
obiad
przyjazd do Łodzi

Zapisy (imię, nazwisko, PESEL oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO – druki w sekretariacie SIMP) przyjmuje sekretariat Oddziału SIMP w Łodzi w terminie do dnia 03 kwietnia 2020 roku.
Wpłaty na konto SIMP w Łodzi nr konta: PKO BP SA I O/Łódź nr 14 1020 3352 0000 1602 0009 8673
w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 roku.
O przyjęciu na listę uczestników wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.
SEKRETARZ
Oddziału SIMP w Łodzi
Jolanta Trojanoska

