
 
   Biuro Podróży MilaTour 
   44-310 Radlin, ul. Rybnicka 78a 
   NIP 642-171-42-43 nr zezwolenia 862 
   tel./fax 32/42 62 085, 791 978 125 
   e-mail: biuro@mila-tour.pl  

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
- WROCŁAW - 

        Termin: 11.12.2021 

 
Bajkowa sceneria tego największego Jarmarku Bożonarodzeniowego na Dolnym Śląsku 

przyciąga rzesze turystów z całej Polski. W tym magicznym okresie Rynek i jego 
zabytkowe  uliczki cudownie pachną lasem, aromatem grzanego wina i pierników, 

a przystrojone stragany oferują piękne świąteczne ozdoby  
i rękodzieło, które będą idealnym prezentem dla naszych najbliższych.  

 
Program 

Wyjazd w godzinach porannych, bezpośredni przejazd do Wrocławia. 
 

Krótki spacer z przewodnikiem szlakiem głównych zabytków miasta: Ostrów Tumski – 
spacer uliczkami wyspy, Katedra św. Jana Chrzciciela, Kościół św. Łazarza, Kościół św. Krzyża, ogrody 

biskupie, Orphanotropheum, Dom Jana Pawła II. Ostrów Piaskowy – Kościół NMP, Bulwar Piotra 
Włostowica, Most Tumski, Wyspy Bielarska, Młyńska, Wodna i św. Macieja. Dzielnica Książęca – Instytut 
Filologii Polskiej. Mauzoleum Piastów, Ossolineum, ogród barokowy. Spacer uliczkami Starego Miasta, 

średniowieczne więzienie, Stare Jatki, Bazylika św. Elżbiety, Ratusz, Plac Solny i Rynek. 
 

Czas wolny, przeznaczony na atrakcje Świątecznego Jarmarku. 
 

Powrót i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych. 
 
 
 

        Koszt: 130 zł/os. 

 

CENA ZAWIERA: transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, pilot na całej trasie imprezy, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW 
 
CENA NIE ZAWIERA: składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) - 2 zł /os, składka na Turystyczny Fundusz 
Pomocowy (TFP) - 2 zł /os, zestaw słuchawkowy 6 zł /os. 
 

UWAGI:  
 Wycieczka do potwierdzenia 
 Fakultatywnie: wejście do Afrykarium - płatne dodatkowo: bilet normalny 45 zł /os, bilet ulgowy 35 zł /os (dzieci 

od ukończonego 3 r.ż., uczniowie do 21 r.ż., emeryci i renciści - za okazaniem legitymacji), dzieci 0-3 lata 0 zł. 
Program fakultatywny realizowany będzie przy min. 15 zgłoszonych osobach (w wieku od 4-74 lat) 

 Rozkład jazdy: Wodzisław Śląski, godz. 06:45, Rybnik godz. 07:00, Żory godz. 07:20, Mikołów godz. 07:40, 
Katowice godz. 08:00 

 Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od przewodnika, warunków atmosferycznych  
oraz przyczyn niezależnych od biura 

 


