Grupa MP Biuro Turystyczne
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tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Aktywnie na Jurze
OFERTA WIOSNA / JESIEŃ

Cena dla grup szkolnych już od:
DNI
3
4
446,00 zł 645,00 zł
CENA
dla grupy

45-48+3

45-48+3

DZIEŃ 1
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: obiadokolacja
• Zamek w Olsztynie k/Częstochowy - jest jedną z największych atrakcji turystycznych, na trwale wpisaną w krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Górujące nad Olsztynem ruiny warownego zamku, wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego wXIV wieku. Do naszych czasów zachowały się fragmenty murów
obronnych. Najbardziej okazałą częścią ruin jest powstała w XIII w. (starsza od reszty zamku) 35 metrowa, okrągła wieża, która w latach świetności warowni
służyła jako więzienie dla skazanych na śmierć głodową.
• Stary Młyn - Muzeum Dawnych Rzemiosł - mieści się w blisko stuletnim młynie elektrycznym. Obiekt został pomyślany jako muzeum interaktywne –
rodzaj parku technicznego. Zwiedzający Stary Młyn wyruszają w pasjonującą podróż w czasie. W jej trakcie poznają historię pięciu głównych rzemiosł obecnych
od wieków w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa.
• Wioska Żywej Historii – Kampus Eureka - Interaktywna wystawa - pełna ciekawostek o czasach rycerstwa. Zaczynamy od zabawy w czternastowiecznej
kuchni – co nie zgadza się na tym stole? – sprawdzamy co jadano w czasach Kazimierza Wielkiego, a co dotarło do nas dużo później. Na rynku mierzymy i
ważymy miarami łokcia, kamienia, wołu. W skryptorium piszemy gęsim piórem. Na rycerskiej wyprawie rozbijamy szesnastowieczny namiot dowódcy,
sprawdzamy co widać w hełmie husarza.
•

dyskoteka/ognisko/spotkanie

DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
• Aktywnie na Jurze - skałki - WSPINACZKA SKAŁKOWA – czyli sport, z którego obszar ten słynie. Przekażemy podstawową wiedzę na temat tego
pasjonującego sportu, a Wy spróbujecie własnych sił w walce ze ścianą… Zapewniamy niezbędny sprzęt oraz asekurację. Reszta pozostaje tylko w Waszych
rękach i nogach! Stopień trudności dróg wspinaczkowych dostosujemy do preferencji wychowawców. Po obiedzie - ZABAWY LINOWE – mosty linowe,
wychodzenie i zjazdy po linie, a także inne „powietrzne” aktywności z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego, prowadzone pod okiem instruktorów Polskiego
Związku Alpinizmu.

DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
• Aktywnie na Jurze - skałki i jaskinie - WSPINACZKA SKAŁKOWA – czyli sport, z którego obszar ten słynie. Przekażemy podstawową wiedzę na temat tego
pasjonującego sportu, a Wy spróbujecie własnych sił w walce ze ścianą… Zapewniamy niezbędny sprzęt oraz asekurację. Reszta pozostaje tylko w Waszych
rękach i nogach! Po obiedzie - EKSPLORACJA JASKINI – a więc możliwość odwiedzin w mrocznych podziemiach jurajskich. Czeka tam na nas przeciskanie się
przez wąskie przełazy i zaciski. Zwiedzanie odbywa się oczywiście pod okiem doświadczonych taterników jaskiniowych.
•

dyskoteka/ognisko/spotkanie

DZIEŃ 4
wyżywienie: śniadanie, obiad
• Zamek Ogrodzieniec - Spacer przez Epoki - wycieczka od neolitu po współczesność wiedzie szlakiem warowni ogrodzienieckich. Uczestnicy zwiedzają
gotycko-renesansowy zamek, drewnianą słowiańską osadę na Górze Birów, jaskinię u stóp Birowa – schronienie człowieka pierwotnego oraz bunkry
poniemieckie z 1944 roku przy Suchym Połciu, wzgórzu stanowiącym doskonały punkt widokowy na zamek. “Spacer przez epoki – od neolitu po
współczesność” to niezliczona ilość wrażeń.
Orientacyjna godzina powrotu - 20.30

CENA WYCIECZKI
DNI/GRUPA

3
4

25-31+2
546,00 zł
777,00 zł

32-39+3
504,00 zł
721,00 zł

40-44+3
459,00 zł
662,00 zł

45-48+3
446,00 zł
645,00 zł

49-53+4
458,00 zł
660,00 zł

54-61+5
INNA
463,00 zł
667,00 zł ZADZWOŃ

cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.
CENA OBEJMUJE: transport autokarem turystycznym, wyżywienie zgodnie z programem, noclegi: pokoje 3-5 osobowe z łazienkami lub
pokoje typu studio (jedna łazienka na studio), internet WiFi, plac zabaw. 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.
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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

