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

Tomaszowska Okrąglica
Cena dla grup już od:
CENA
52,00 zł

OFERTA WIOSNA 2019 / JESIEŃ 2019

dla grupy

45-48

PROGRAM
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: bez wyżywienia
• Skansen Rzeki Pilicy - jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Obejrzeć możemy tu wystawy poświęcone
młynarstwu wodnemu dorzecza Pilicy, wydobyte z Pilicy militaria w tym jedyny na świecie opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe. Przygotowano również
ekspozycję plenerową zatytułowaną „Fortyfikacje Linii Pilicy”, gdzie można zobaczyć zrekonstruowaną niemiecką transzeję z 1944 roku oraz żelbetowy schron
typu Tobruk. W Skansenie Rzeki Pilicy można także oglądać obiekty i eksponaty pochodzące ze Spały.
• Rezerwat Niebieskie Źródła - rezerwat przyrody nieożywionej, położony w dolinie Pilicy. Są to jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie, z
których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez
źródlaną wodę.
• Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” - fascynująca wędrówka po unikatowej w skali kraju atrakcji turystycznej – niezwykłego połączenia
wytworu natury z dziełem rąk ludzkich. Groty Nagórzyckie to pozostałość po dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego, który był tu pozyskiwany od
końca XVIII wieku. Złoże tego śnieżnobiałego surowca powstało sto milionów lat temu w epoce kredy.
• Bunkier w Konewce - w lesie, 4 km od Spały, na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów Gefechtsstand „Anlage Mitte” znajduje się schron
kolejowy o długości 380 m. W trakcie zwiedzania obejrzymy: ekspozycje militariów, pojazdy wojskowe, modele schronów oraz niemieckich pociągów
wojskowych, wystawy tematycznie związane z II wojną światową dotyczące fortyfikacji, uzbrojenia, dowództwu Ober-Ost w Spale a także schrony techniczne:
hydroforni, kotłowni i elektrowni, z której do schronu kolejowego można przejść pod ziemią do schronu kolejowego 80-cio metrowym odcinkiem kanałów
technicznych.
Orientacyjna godzina powrotu - 17.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31
85,00 zł

32-39
71,00 zł

40-44
57,00 zł

45-48
52,00 zł

49-53
57,00 zł

54-61
55,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. 24,00 zł - 27,00 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

