Pakiet SENIOR AKTIV
Hotel *** accademia w Przemyślu, położony nad malowniczym brzegiem Sanu gwarantuje spokojny
i miły pobyt , stanowi również idealne miejsce do aktywnego wypoczynku a sąsiedztwo z Ukrainą,
bliskość Bieszczadów, Karpat Wschodnich to dodatkowe atuty dla chętnych odkrywania
najciekawszych zakątków tego regionu.
Nasi Goście znajdą tu nie tylko wytchnienie od dnia codziennego, ale też fantastyczną atmosferę,
pyszne domowe jedzenie oraz moc atrakcji.

Pakiet 7 dni / 6 nocy w cenie












599 zł */od osoby obejmuje:

6 noclegów w komfortowym pokoju 2-osobowym
6 śniadań w formie bufetu szwedzkiego
6 obiadokolacji ( w tym jedna w formie grilla / ogniska)
Wieczorek taneczny
Zajęcia Nordic Walking z trenerem
Aerobic / joga
Zajęcia taneczne
Warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia
seniorów
Zwiedzanie miasta Przemyśla z przewodnikiem
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie hotelu
Parking dla autokarów

*Cena skalkulowana dla grup min. 40-osobowych, nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych. Cena nie zawiera transportu.

Dopłata do pok. 1-osobowego wynosi 40
40 zł/osobodzień

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją a kończy śniadaniem

Dodatkowo proponujemy (za dopłatą):



Wypożyczenie rowerów indywidualnie lub wycieczki rowerowe z przewodnikiem po okolicy
(tuż obok hotelu „biegnie” część Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo)



Zajęcia na krytej pływalni (1,3 km od hotelu): aquaaerobic, pływanie, siłownia, jaccuzzi



Korty tenisowe „CZUWAJ” (1,5 km od Hotelu)



Nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką w oddalonej o ok. 3 km od hotelu stadninie koni



Spływ kajakowy doliną Sanu

oraz ZWIEDZANIE / WYCIECZKI :
Zamek Kazimierzowski
Zamek wzniesiony po 1340 roku przez króla Kazimierza Wielkiego na górującym nad
miastem Wzgórzu Zamkowym. Zamek mieści w swoich murach m.in. Salę teatralną
Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry - najstarszego w Polsce teatru
amatorskiego. W sąsiedztwie zamku warto odwiedzić pięknie położony Park Zamkowy,
którego początki sięgają 1842 roku.
Zniesienie i Kopiec Tatarski
Zniesienie to górujące nad Przemyślem wzgórze, którego nazwa upamiętnia
pokonanie „zniesienie” w tym miejscu Tatarów. Najbardziej znanym punktem
Zniesienia jest tajemniczy Kopiec Tatarski (352 m n.p.m.), według legendy usypany
przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana.

Podziemia archikatedry rzymskokatolickiej
Podziemia najstarszej przemyskiej świątyni kryją unikalne w skali kraju i
udostępnione do zwiedzania krypty grobowe przemyskich biskupów i osób świeckich.
Znajdują się one pod całą archikatedrą i są jakby drugim podziemnym kościołem.
Zobaczymy tam także ekspozycję m uzealną z szatami liturgicznymi i insygniami
biskupów oraz relikwiarzami.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej mieści się w nowym gmachu wybudowanym w
2008 roku na miejscu kamienic zniszczonych podczas II wojny światowej. We w
nętrzu ponad stuletniego i szczycącego się największymi zbiorami muzeum w
województwie podkarpackim warto obejrzeć wystawy poświęcone sztuce sakralnej,
Twierdzy Przemyśl oraz inne ekspozycje czasowe.

Muzeum Twierdzy Przemyśl
Ekspozycja z I wojny światowej prezentująca cenne przedmioty związane z Twierdzą
Przemyśl stanowiąc doskonałą lekcją historii dla zwiedzających. Muzeum powstało z
inicjatywy członków Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii
Fortecznej im.Księcia Kinsky’ego.
Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie
(ok. 10 km od hotelu)
Zamek w Krasiczynie z przełomu XVI i XVII wieku jest jednym z cenniejszych
zabytków architektury renesansowo- manierystycznej w Polsce.

Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl (5 -15 km od hotelu)
TWIERDZA PRZEMYŚL, na początku XX wieku, była jedną z największych twierdz
nowożytnych Europy. Podczas I wojny światowej stała się areną krwawych walk.
Porównywano ją wówczas z francuską twierdzą Verdun, określając Przemyśl mianem
Verdun wschodniego frontu. Twierdza Przemyśl to kilkadziesiąt fortów głównych i
pomocniczych, baterii, szańców i okopów położonych na malowniczych wzgórzach,
pośród lasów.
Arboretum w Bolestraszycach (ok. 10 km od hotelu)
Należy do cennych zabytków przyrody i kultury Polski, zgromadzono tutaj kilka
tysięcy gatunków, odmian, form roślinnych, na niewielkich areałach utworzono
ogródki skalne. W kolekcji roślin szklarniowych gromadzone są gatunki pochodzące z
różnych stref klimatycznych, w tym najliczniej z obszaru Morza Śródziemnego.
Kalwaria Pacławska (ok. 28 km od hotelu)
Założona w XVII wieku na wzgórzu nad doliną Wiaru przez wojewodę podolskiego i
kasztelana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredrę, który też sprowadził tu
franciszkanów. Od 1679 roku w kalwaryjskim sanktuarium znajduje się cudowny
obraz Matki Bożej z Kamieńca Podolskiego. Kalwaria Pacławska jest nazywana
Jasną Górą Podkarpacia.

Bieszczady, Jezioro Solińskie
Ostatni tak piękny i dziki zakątek przyrody w Polsce a może i w Europie, a przy
tym „dwa kroki” od Przemyśla. Jedyne w swoim rodzaju góry już na pierwszy
rzut oka urzekające swoją urodą. Uwaga – w Bieszczady można przyjechać tylko
jeden raz, później się już tylko wraca.

Lwów (ok. 90 km od hotelu)
Lwów to swoista perła kultury narodowej. Pod względem architektonicznohistorycznym miasto można określić jako muzeum pod otwartym niebem – liczy
bowiem powyżej 2000 historycznych, architektonicznych i kulturologicznych
zabytków. W 1998 r. Lwów został wpisany do międzynarodowej listy spuścizny
kulturologicznej UNESCO. W mieście znajdują się liczne muzea, galerie obrazów,
działają zespoły teatralne i muzyczne.

Zgodnie z Państwa życzeniem istnieje możliwość modyfikacji programu pobytu.

REZERWACJA
Hotel

accademia

Wyb. M.J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl
Telefon: 16 676 11 15, 16 676 11 00
e-mail: przemysl@hotelaccademia.pl

www.hotelaccademia.pl

Serdecznie zapraszamy do Hotelu accademia*** w Przemyślu !

