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

Kazimierz Dolny
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
67,00 zł

OFERTA CAŁOROCZNA

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: bez wyżywienia
• Spacer z przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym - spacer z przewodnikiem nadwiślańską promenadą, wejście na Górę Trzech Krzyży; zwiedzanie ruin
zamku Kazimierza Wielkiego oraz XIII-wiecznej baszty; Rynek: fara, kamieniczki Przybyłów, kamienica Celejowska; wąwóz Korzeniowy Dół.
• Zamek i Baszta w Kazimierzu Dolnym - ruiny monumentalnej budowli, która powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Do dziś zachował się pełen
zarys murów obwodowych, ściany domów mieszkalnych oraz fragmenty północnej baszty.
• Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym - wzniesienie położone nad rynkiem. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały one
upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach. Zbocza i szczyt Góry Trzech Krzyży porasta rzadka chroniona roślinność.

OPCJE FAKULTATYWNE, DODATKOWO PŁATNE
• Rejs statkiem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym - bilety wstępu: dorośli - 17,00 zł/os. dzieci i młodzież - 15,00 zł/os.
Orientacyjna godzina powrotu - 19.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
109,00 zł

32-39+3
90,00 zł

40-44+3
72,00 zł

45-48+3
67,00 zł

49-53+4
78,00 zł

54-61+5
75,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. 7,00 zł - 8,00 zł
CENA OBEJMUJE: transport autokarem turystycznym, wyżywienie zgodnie z programem, 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

