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

Z wizytą u Juranda
Cena dla grup szkolnych już od:
DNI
2
250,00 zł
CENA

OFERTA WIOSNA 2019

dla grupy

45-48+3

DZIEŃ 1
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: obiadokolacja
• program w ośrodku Stanica Wodna Spychowo - Spływ kajakowy, uważaną za jedną z najpiękniejszych tras kajakowych w Polsce, rozsławioną przez
Melchiora Wańkowicza, rzeką Krutynią na trasie Spychowo – Połom, pod opieką profesjonalnego ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorna
dyskoteka dla młodzieży w klubie dyskotekowym. Możliwość korzystania z terenu i obiektów takich jak, m.in. boiska do piłki siatkowej, koszykowej, placu
zabaw, stołu do gry w bilard i piłkarzyków.

DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, obiad
• program w ośrodku Stanica Wodna Spychowo - Deszcz emocji podczas przejście 2 tras Parku Linowego o zróżnicowanym stopniu trudności,
dostosowanym do wieku i umiejętności uczestników, pod okiem profesjonalnych instruktorów. Podczas zabawy na eurobungee poczujecie się "wolni jak ptak"
wykonując salta i obroty w powietrzu. Cykl gier i zabaw integracyjnych na terenie ośrodka. Możliwość korzystania z terenu i obiektów takich jak, m.in. boiska
do piłki siatkowej, koszykowej, placu zabaw, stołu do gry w bilard i piłkarzyków.
Orientacyjna godzina powrotu - 19.00

CENA WYCIECZKI
DNI/GRUPA

2

25-31+2
310,00 zł

32-39+3
285,00 zł

40-44+3
256,00 zł

45-48+3
250,00 zł

49-53+4
253,00 zł

54-61+5
INNA
258,00 zł ZADZWOŃ

cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.
CENA OBEJMUJE: transport autokarem turystycznym, wyżywienie zgodnie z programem, noclegi: pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami lub
4 osobowe studio, TV, radio, czajnik, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i przewodników miejscowych, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, podatek VAT marża.
CENA NIE ZAWIERA: 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

