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

Sportowo na Mazowszu Północnym
OFERTA WIOSNA / JESIEŃ

Cena dla grup szkolnych już od:
DNI
3
341,00 zł
CENA
dla grupy

45-48+3

DZIEŃ 1
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: obiad, kolacja
• Zamek Książąt Mazowieckich - zbudowany został staraniem księcia Janusza I na przełomie XIV/XV w. Nowoczesna, multimedialna wystawa przypomina
300 lat historii niezależnego Mazowsza, opowiedzianych w przystępny i niekiedy dowcipny sposób. Rozpoczyna się od rządów księcia Konrada Mazowieckiego,
kończy się zaś w roku 1526, gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich.
•

blok zajęć sportowych w własnym trenerem/instruktorem

DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
• Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie - multimedialne i interaktywne muzeum ukazujące dzieje zakonów rycerskich, głównie
krzyżackiego od Ziemi Świętej po czasy współczesne, makiety zamków, animacje bitew i machin oblężniczych, technikę i strategię wojen, uzbrojenie ale i tajniki
kuchni zamkowej, rzemiosł, życia codziennego mieszkańców zamków i miast.
• Działdowo - miasto i ludzie dawnego pogranicza - w nowo odremontowanym skrzydle Działdowskiego zamku zobaczymy wystawę pokazującą losy
mieszkańców pogranicza polsko-krzyżackiego.
•

blok zajęć sportowych w własnym trenerem/instruktorem

DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, obiad
• blok zajęć sportowych w własnym trenerem/instruktorem
• Lekcja żywej historii - Park Edukacji i Rozrywki Szturmówka w Prusinowicach - zapoznanie się i przymierzanie mundurów, hełmów, nauka obsługi
telefonu wojskowego, opowiemy i pokażemy do czego służą maski przeciwgazowe, dzieci poznają działąnie wykrywacza min, zapoznają się z podstawami
musztry, opowiemy w ciekawy sposób o najważniejszych wydarzeniach z czasów II wojny światowej.
Orientacyjna godzina powrotu - 19.00

CENA WYCIECZKI
DNI/GRUPA

3

25-31+2
437,00 zł

32-39+3
397,00 zł

40-44+3
353,00 zł

45-48+3
341,00 zł

49-53+4
347,00 zł

54-61+5
INNA
354,00 zł ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys.; ; 3 dni: 14,00 zł-16,00 zł
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, podatek VAT marża.
CENA NIE ZAWIERA: ubezpieczenia NNW, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
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

