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

Sandomierz
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
79,00 zł

OFERTA CAŁOROCZNA

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd ok. 07.15
wyżywienie: bez wyżywienia
• Zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem - zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem: Brama Opatowska z XIV wieku, Bazylika Katedralna. Stary,
gotycki, piękny kościół, dziedziniec zamkowy, sandomierskie wąwozy lessowe, Ucho Igielne, Dom Długosza, Collegium Gostomianum, Rynek, ratusz,
zabytkowe kamienice, dawną synagogę, kościół świętego Ducha, kościół świętego Michała, kościół świętego Józefa.
• Bazylika katedralna w Sandomierzu - gotycka świątynia wzniesiona (w miejscu wcześniejszego kościoła) z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360 1382. Jest głównym zabytkiem Sandomierza. Wystrój wnętrza barokowy i rokokowy. W skarbcu katedralnym przechowywane są cenne pamiątki związane z
historią.
• Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu - to system dawnych XIV i XV wiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy składowali towary
handlowe. Obecna podziemna trasa utworzona została przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów (w części z nich udało się zachować
pierwotne wątki obmurowań). Trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Najgłębsze wyrobiska sięgają dwunastu metrów pod płytę Rynku, a długość
chodników wynosi łącznie 470 metrów.

OPCJE FAKULTATYWNE, DODATKOWO PŁATNE
•

Brama Opatowska w Sandomierzu - bilety wstępu: dorośli - 6,00 zł/os. dzieci i młodzież - 4,00 zł/os.

Orientacyjna godzina powrotu - 18.30

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
129,00 zł

32-39+3
107,00 zł

40-44+3
86,00 zł

45-48+3
79,00 zł

49-53+4
88,00 zł

54-61+5
84,00 zł

INNA
ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. 6,00 zł - 7,00 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

