Grupa MP Biuro Turystyczne
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Bałtowska Przygoda
OFERTA WIOSNA / LATO 2019-2020

KOD: WJSWBB-BALP
Rodzaj grupy: SZKOLNA

już od:

• przewodnik na trasie Juraparku

58,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 50-54+4 uczestników
DZIEŃ 1
wyżywienie: bez wyżywienia
• Bałtowski Kompleks Turystyczny - Pakiet Przygoda - JuraPark (park dinozaurów) - blisko 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała
trasa została podzielona na okresy geologiczne, dzięki czemu możemy chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej
planecie. Prehistoryczne Oceanarium - zobacz z bliska, jak wyglądało podwodne życie miliony lat temu? Zwierzyniec Bałtowski (dolny + górny) to malowniczy park safari, w którym znajdziesz kilkadziesiąt gatunków zwierząt zarówno tych rodzimych jak i egzotycznych przedstawicieli z
innych kontynentów. Sabatówka to magiczne miejsce. Tu nierzeczywiste przeplata się z realnym. Przekraczając jej bramę przeniesiecie się w
świat wiedźm, czarownic i białej magii.  Polska w Miniaturze - to park miniatur uformowany na kształt Polski z zaznaczonymi głównymi rzekami,
jeziorami, krainami geograficznymi. 48 miniatur zamków i pałaców stanowiących najciekawsze zabytki architektoniczne powstałe na przestrzeni
500 lat. Na zakończenie spotkania z historią mrożący krew w żyłach seans w Kinie 5D .
Orientacyjna godzina powrotu - 19.00

CENA WYCIECZKI
Rodzaj grupy: szkolna
GRUPA
20-26+2 27-32+2
CENA
109 zł
94 zł

33-39+3
83 zł

40-44+3
69 zł

45-49+3
64 zł

50-54+4
58 zł

55-60+4
INNA
58 zł ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. ok. 45,00 zł od osoby
CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem turystycznym, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i przewodników
miejscowych, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej), ubezpieczenia NNW,
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: NNW na 5 000 zł w cenie 1,00 zł lub
na 10 000 zł w cenie 2,00 zł za każdy dzień, oraz ubezpieczenia Koszty Rezygnacji w razie odwołania lub przerwania wycieczki.
Składka ubezpieczeniowa wynosi 2,5% wartości wykupionej wycieczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Koszty-Rezygnacji.pdf
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