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

Romantyzm, Pozytywizm i Książęta Mazowieccy
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
57,00 zł

OFERTA WIOSNA 2019 / JESIEŃ 2019

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd spod szkoły ok. 08.00
wyżywienie: bez wyżywienia
• Zamek Książąt Mazowieckich - zbudowany został staraniem księcia Janusza I na przełomie XIV/XV w. Nowoczesna, multimedialna wystawa przypomina
300 lat historii niezależnego Mazowsza, opowiedzianych w przystępny i niekiedy dowcipny sposób. Rozpoczyna się od rządów księcia Konrada Mazowieckiego,
kończy się zaś w roku 1526, gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich.
• Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - na muzeum składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego parku krajobrazowego w stylu
angielskim. Najstarszymi są: neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu oraz neogotycki budynek
Oficyny Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym
uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego.
• Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie - usytuowane w dworku Aleksandra Świętochowskiego - jednego z głównych teoretyków pozytywizmu. We
wnętrzach wyeksponowano pamiątki po pisarzu i właścicielce majątku, Aleksandrze Bąkowskiej. Pieczołowicie odtworzono pomieszczenia typowe dla
szlacheckiego dworku z przełomu XIX i XX wieku, pełne miękkich dywanów, pięknych tkanin i solidnych mebli.
Orientacyjna godzina powrotu - 17.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
93,00 zł

32-39+3
77,00 zł

40-44+3
61,00 zł

45-48+3
57,00 zł

49-53+4
59,00 zł

54-61+5
60,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. 17,00 zł - 19,00 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

