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

Nie święci garnki lepią
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
82,00 zł

OFERTA WIOSNA 2019

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: bez wyżywienia
• Ceramilandia - W trakcie naszej wyprawy dowiemy się o historii ceramiki, dawnych sposobach wytwarzania i metodach dekorowania. Ekspozycja
znajduje się w salach wzorcowni obejmuje około 2500 wzorów produktów wytwarzanych w okresie 30 lat działalności firmy, które obrazują różne okresy
historyczne i style projektowania. Pokaz procesu produkcji przeprowadzany jest w sali produkcji specjalnie przygotowanej na potrzeby pokazu dla dzieci.
Znajdują się tu maszyny i urządzenia do wytwarzania surowców, masy ceramicznej, do formowania i wypału produktów. Dzieci zapoznane zostają z pełnym
cyklem produkcji i technologią wytwarzania. Warsztaty dekorowania ceramiki odbywają się w salach warsztatów dostosowanych do różnego wieku dzieci. Na
zakończenie dzieci będą mogły przyjemnie spędzić czas za zabawie w parku rozrywki. Do dyspozycji są zjeżdżalnie, karuzele, pociąg elektryczny,
wielopoziomowy labirynt z basenem kulkowym, tor przeszkód, trampoliny oraz gąbczaste place zabaw.
Orientacyjna godzina powrotu - 17.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
119,00 zł

32-39+3
100,00 zł

40-44+3
88,00 zł

45-48+3
82,00 zł

49-53+4
88,00 zł

54-61+5
88,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.
CENA OBEJMUJE: transport autokarem turystycznym, wyżywienie zgodnie z programem, 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.

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

