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

HollyŁódź
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
53,00 zł

OFERTA CAŁOROCZNA

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd spod szkoły ok. 07.45
wyżywienie: bez wyżywienia
• Planetarium EC1 Łódź - Miasto Kultury - Planetarium EC1 Łódź jest najnowocześniejsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pod kopułą o średnicy
18 m znajduje się ekran sferyczny o średnicy 14 metrów, zaawansowany system projekcyjny o rozdzielczości 8K oraz 110 wygodnych foteli.
• Muzeum Kinematografii w Łodzi - wędrując po muzeum zobaczymy cenne, często unikatowe urządzenia z okresu poprzedzającego wynalazek kina. Są tu
także amatorskie i profesjonalne kamery filmowe, projektory i rzutniki. Zwiedzimy również kolekcję projektów scenograficznych i kostiumów do filmów
fabularnych, projekty i dekoracje do filmów animowanych, nagrody i osobiste pamiątki dotyczące największych autorów polskiego kina. Niewątpliwą atrakcją
muzeum jest Pałac Pełen Bajek - prezentujący fragmenty scenografii i planów filmowych a także lalki, rysunki i fotosy, filmy i materiały z planu filmowego.
• Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Biała Fabryka, okazały kompleks klasycystycznych budynków, jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków
architektury przemysłowej. Dawne hale fabryczne są wspaniałym tłem dla nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji historycznych narzędzi i maszyn
włókienniczych, próbników tkanin, również tych które w tej fabryce były wytwarzane, polskiej tkaniny artystycznej.
Orientacyjna godzina powrotu - 17.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
88,00 zł

32-39+3
73,00 zł

40-44+3
59,00 zł

45-48+3
53,00 zł

49-53+4
60,00 zł

54-61+5
57,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. 28,00 zł - 31,00 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

