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

Kryminalne zagadki Sandomierza
OFERTA SEZON 2020/2021

KOD: WJSNBW-KZS
Rodzaj grupy: SZKOLNA

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

już od:

90,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 55-60+4
uczestników
Pamiętacie Ojca Mateusza i jego policyjnych przyjaciół? Dziś możecie wcielić się w rolę Inspektora Możejko i wspólnie rozwiązać zagadki i
zwiedzić Sandomierz.
wyżywienie: bez wyżywienia
• Inspektor Orest na tropie - gra miejska - Sandomierz – miejscowość znana przede wszystkim z miejsca akcji znanego serialu Ojciec Mateusz.
Uczestnicy podczas gry miejskiej “Inspektor Orest na tropie” będą poznawać najciekawsze zakątki miasta, rozwiązując zagadki związane z
postaciami historycznymi i serialowymi oraz charakterystycznymi zabytkami miasta. Trzeba niezwykłej sprawności by pokonać ośle schodki czy
zmierzyć się z rycerzem. Czy wykażecie się odwagą pokonując podziemia Sandomierza? Na najdzielniejszych i najwytrwalszych czekają nagrody.
Orientacyjna godzina powrotu 19.00
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
142 zł
123 zł
115 zł
101 zł
97 zł
91 zł
90 zł
cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.

INNA
ZADZWOŃ

SEZON WYSOKI (maj/czerwiec 2021)

GRUPA
CENA

20-26+2
147 zł

27-32+2
132 zł

33-39+3
122 zł

40-44+3
107 zł

45-49+3
102 zł

50-54+4
96 zł

55-60+4
96 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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