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

Toruń aktywnie
OFERTA SEZON 2020/2021

KOD: WJSNBW-TA
Rodzaj grupy: SZKOLNA

• przewodnicy w każdej atrakcji
• instruktorzy/animatorzy na zajęciach, warsztatach

już od:

93,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 55-60+4
uczestników
W trakcie wycieczki poznacie najważniejsze zabytki Torunia i ich historię poprzez zabawę, odnajdywanie wskazówek, rozwiązywanie zagadek i
krzyżówki.
wyżywienie: bez wyżywienia
• Fort IV Toruń - zwiedzanie z przewodnikiem - doskonale zachowany obiekt forteczny z końca XIX w. Zwiedzimy podziemną część koszarową i
część bojową oraz … szczęśliwą latrynę.
• Forteczne podchody - gra terenowa według wojennego scenariusza na terenie Fortu. Dwie grupy rywalizując ze sobą szukają ukrytych zadań i
rozwiązują je próbując zmylić przeciwnika.
• Zwiedzanie Torunia w formie gry miejskiej - celem gry jest poznanie najważniejszych zabytków Torunia i ich historii poprzez zabawę,
odnajdywanie wskazówek, rozwiązywanie zagadek i krzyżówki. Z każdą grupą idzie przewodnik, który pomaga grupie w realizacji zadań i
opowiada o historii miasta. Uczestnicy dowiedzą się jakie imię nosił Flisak, ile jest żabek przy fontannie, a także jakie przysmaki podaje się w
Starym Młynie.
WYŻYWIENIE FAKULTATYWNE
• obiad 26,00 zł
Orientacyjna godzina powrotu 19.30
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.

CENA WYCIECZKI
SEZON NISKI (wszystkie terminy poza sezonem wysokim)

GRUPA
CENA

20-26+2 27-32+2 33-39+3 40-44+3 45-49+3 50-54+4 55-60+4
163 zł
134 zł
120 zł
100 zł
106 zł
96 zł
93 zł
cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.

INNA
ZADZWOŃ

SEZON WYSOKI (maj/czerwiec 2021)

GRUPA
CENA

20-26+2
169 zł

27-32+2
146 zł

33-39+3
130 zł

40-44+3
108 zł

45-49+3
113 zł

50-54+4
102 zł

55-60+4
102 zł

INNA
ZADZWOŃ

cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem turystycznym, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i przewodników miejscowych,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: ubezpieczenia NNW,

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/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-koszty-rezygnacji.htm
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