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

Droga do Niepodległej - 3 dni
OFERTA WIOSNA / LATO 2020

KOD: WKS3SPWBB-DDN
Rodzaj grupy: SZKOLNA

• przewodnicy w każdej atrakcji
• noclegi standard: PODWYŻSZONY
• wyżywienie: 3 posiłki - śniadanie, obiad lub suchy prowiant, kolacja lub obiadokolacja (wg
programu)

już od:

380,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 5560+4 uczestników

DZIEŃ 1
Wyjazd ok. 8.00
wyżywienie: obiadokolacja
• Brama Poznania - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - jest wyjątkową w skali kraju instytucją kultury - pierwszym w Polsce
centrum interpretacji dziedzictwa kulturowego, które wprowadza - w sposób dosłowny i zarazem symboliczny - w historyczną przestrzeń
poznańskiego Ostrowa Tumskiego.
• Korzenie Polski i Poznania - Ostrów Tumski - Poznańska wyspa katedralna to prawdziwy milczący świadek tysiącletniej tradycji Polski i
Poznania. Tutaj zaczyna się nie tylko historia miasta, ale również historia państwa polskiego. To na wyspie katedralnej – czyli Ostrowie Tumskim Książe Mieszko I buduje warowny gród z murowanym palatium. W roku 968 zaczyna powstawać poznańska katedra, co czyni ją matką wszystkich
katedr w Polsce.
• Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu + podziemia - w podziemiach Katedry Poznańskiej zobaczyć można
fragmenty katedry preromańskiej i romańskiej, a także relikty grobowców - najprawdopodobniej grobowce pierwszych władców Polski Mieszka I i
króla Bolesława Chrobrego, jak również relikty misy chrzcielnej pochodzącej z X wieku, w której mógł przyjąć chrzest pierwszy Władca Polski wraz
z poddanymi.
• Rezerwat Archeologiczny Genius Loci - w rezerwacie znajduje się wyjątkowa ekspozycja prezentująca wały obronne poznańskiego grodu –
imponujące dzieło inżynierii i myśli technicznej z X wieku. Prezentowane są na niej relikty dawnych umocnień wyspy katedralnej: wały z X wieku
wzniesione przez Mieszka I oraz mur obronny z XVI wieku zbudowany przez biskupa Jana Lubrańskiego.
DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja
• Stary Rynek w Poznaniu - spacerując po pięknym Starym Rynku, będziemy mieli okazję zobaczyć nie tylko renesansowy ratusz, ale i usłyszeć
historię słynnych poznańskich koziołków i przekonać się, jaką popularnością cieszy się ich trykanie na wieży ratuszowej, zwiastujące nastanie
południa. Dowiemy się o miejskim kacie, odwiedzimy Bamberkę, pokażemy, jak Jezuici „grali” na zmysłach ludzi w kościele farnym. Na koniec
zajrzymy na zamek królewski, gdzie podzielimy się garścią legend, związanych z tym historycznym miejscem.
• Wycieczka Animowana Szlakiem Powstania Wielkopolskiego - przewodnik ubrany w pełny mundur powstańczy wciela się w rolę dowódcy
nowego plutonu powstańczego. Następnie zabiera uczniów-rekrutów do najważniejszych miejsc związanych z powstaniem, gdzie wspólnie
odkrywają jego przebieg, główne postaci, jak i tło historyczne. Oczywiście nie ma miejsca na nudę – treści przekazujemy za pomocą wielu
rekwizytów i zabawnych animacji.
• Fort Va Bonin w Poznaniu - jeden z 18 fortów Twierdzy Poznań, zbudowanej przez armię pruską w XIX w. Dzięki trasie turystycznej, w
towarzystwie pruskiego żołnierza, będziemy mogli zobaczyć najważniejsze elementy fortu w częściach nadziemnych i podziemnych.
• Poszukiwanie Skarbu Twierdzy Poznań - jak każda twierdza, także ta w Poznaniu kryje wiele tajemnic. Być może Wam uda się rozszyfrować
tajemny kod i znaleźć ukryte skarby Twierdzy Poznań …
DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant
• Mikroskala - Na odwiedzających Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala w Koninie czeka około 50 różnych makiet o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym. Przedstawiają one sceny z popularnych filmów, obrazy z historii Polski, świata i Konina. W programie: zwiedzanie
parku z przewodnikiem; poznanie technik modelarskich i obejrzenie naszej pracowni; zabawa przy kulkowym tsunami; mini dyskoteka przy
kolorowych światłach, dymach i bańkach mydlanych; wycinanie na ploterze termicznym figurek styropianowych; korzystanie z gier manualnych
oraz zabawek konstrukcyjnych; przebieranie się w stroje będące na wyposażeniu parku oraz robienie zdjęć pamiątkowych na naszej ściance
gwiazd.
Orientacyjna godzina powrotu - 19.00

CENA WYCIECZKI
Podane ceny są cenami maksymalnymi, kalkulowanymi na terminy o największym obłożeniu (ostatnie 2 tygodnie maja i 2 pierwsze tygodnie
czerwca). Zapytaj o atrakcyjną ofertę podając termin wyjazdu!

Rodzaj grupy: szkolna; 3 dni
STANDARD 20-26+2 27-32+2 33-39+3 40-44+3 45-49+3 50-54+4 55-60+4
INNA
PODWYŻSZONY 538,00 zł 482,00 zł 452,00 zł 404,00 zł 387,00 zł 387,00 zł 380,00 zł ZADZWOŃ
plus koszt biletów wstępu w wys. 41,00 zł od osoby
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Grupa MP Biuro Turystyczne
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Droga do Niepodległej - 3 dni
CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem turystycznym, noclegi wg wybranego standardu, wyżywienie: 3 posiłki - śniadanie,
obiad lub suchy prowiant, kolacja lub obiadokolacja (wg programu), 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,

NOCLEGI
• standard podwyższony - pokoje 2-5 osobowe z łazienkami, TV, internet WiFi, plac zabaw, miejsce na ognisko, grill, bilard, piłkarzyki, stół do
tenisa
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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