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

Do krainy dziecięcych marzeń
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
55,00 zł

OFERTA WIOSNA 2019 / JESIEŃ 2019

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: bez wyżywienia
• Dolina Skrzatów - kraina z dziecięcych marzeń, słowiańskich baj, stworzona przez ludzi z pasją, o której opowiedzą i zarażą miłością do historii, natury
tworzenia. Zajęcia wplecione w baśń o skrzatach dotyczą wszystkich elementów przyrody oraz wzajemnych powiązań między nimi. Prowadzone SĄ przez
animatorów, którzy włożyli wiele serca w stworzenie Doliny Skrzatów.
Zajęcia organizowane są w formie dynamicznej, żywej opowieści, opartej o scenografię z życia Skrzatów, do której wtrącane są zagadki, pytania. Opowieść
uatrakcyjniona jest warsztatami tworzenia starosłowiańskich lal – motanek, nauką poprzez zabawę, oglądanie modeli i żywych eksponatów, a przystosowana
do wieku i możliwości odbiorców, pozwala na szybkie i bezstresowe przyswojenie wiedzy.
W Dolinie Skrzatów odnajdziesz dziesiątki figur, domów, skrzętnie ułożonych uliczek, mostków, drabinek, ożywianych opowieścią Skrzatologa
Orientacyjna godzina powrotu - 15.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
90,00 zł

32-39+3
75,00 zł

40-44+3
60,00 zł

45-48+3
55,00 zł

49-53+4
62,00 zł

54-61+5
59,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. 22,00 zł - 25,00 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

