WROCŁAW PEŁEN KRASNOLUDKÓW
wycieczka krajoznawcza / wyjazd z Koszalina / 3 dni, 2 noclegi

PROGRAM :
Dzień 1: „PRZEJAZAD”:
Rano godz. 7:00 zbiórka uczestników
(miejsce do ustalenia). Przejazd
autokarem z Koszalina do Wrocławia
(po drodze przerwa obiadowa na
dużej stacji z gastronomią (ok 1,5h).
Po południu przyjazd na miejsce,
zakwaterowanie. Spacer po pięknie
iluminowanym Wrocławiu (Stare
Miasto, Ostrów Tumski). Nocleg 1/2.
Dzień 2: „KLASYCZNIE”
Po śniadaniu proponujemy krótkie
zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Zobaczymy m.in.: Stare Miasto:
Rynek z Ratuszem i Kamienicą Pod
Złotym Słońcem, Plac Solny, Ostrów
Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela
i Muzeum Archidiecezjalnym,
Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski z Aula Leopoldynów oraz Wieżą
Matematyczną. Przerwa obiadowa. Po południu proponujemy czas na zakup
pamiątek, zwiedzanie Panoramy Racławickiej*, wizytę na makiecie
kolejowej Dolnego Śląska „Kolejkowo” a przy okazji dla najmłodszych
proponujemy grę w poszukiwanie kolejnych krasnali. Wieczorem czas do
dyspozycji grupy, możliwość wyjścia do kina. Nocleg 2/2.
Dzień 3: „ZIELONO i BŁĘKITNO”:
Po śniadaniu wykwaterowanie (złożenie bagaży do autokaru) ciąg dalszy
zwiedzania Wrocławia – proponujemy zwiedzanie miejsc niezwykłych tj.
Ogród Botaniczny, Hala Ludowa, Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim,
słynny wrocławski Ogród Zoologiczny oraz nowoczesne, multimedialne
muzeum poświęcone wodzie „Hydropolis” * (chęć zwiedzania trzeba
uzgodnić wcześniej).
Po południu wyjazd w drogę powrotną. Po drodze przerwa obiadowa.
Późnym wieczorem przyjazd na miejsce, pożegnanie z pilotem, zakończenie
wycieczki.
Program wycieczki jest propozycją i może zostać dowolnie zmodyfikowany po
ustaleniu. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ilość gwiazdek w tytule i przy
programie oznacza odpowiednio:
 przewaga rekreacji nad edukacją, czyli przewaga zajęć integracyjnych i
sportowych.
 równowaga rekreacji z edukacją, trochę zwiedzania, trochę luzu.
 przewaga edukacji nad rekreacją, bardzo bogaty, napięty czasowo program.


impreza

W404 A1N-C
ilość uczestników
plus opiekunów

24 – 33 plus 2
34 – 43 plus 3
44 – 45 plus 4

termin do ustalenia

Wiosna 2018

Cena A

Cena B

519
422
366

599
499
440

Ceny podane w PLN
Uwzględniono zniżkę z tytułu rabatu ZPM 5%
(ZPM - Zdecydowani Płacą Mniej – podpisanie
Umowy na 100 dni przed rozpoczęciem
wycieczki)

CENA OBEJMUJE:
 Transport autokarem (klimatyzacją, dvdvideo)
 Zakwaterowanie – 2 noclegi (hostel, dom
wycieczkowy)
 Wyżywienie zależnie od opcji:
Cena A: 2x śniadanie
Cena B: 2x śniadanie i 3x obiadokolacja
 Opiekę i komentarz licencjonowanego pilota
 Obsługę lokalnego przewodnika we
Wrocławiu
 Bezpłatny udział opiekunów
 Ubezpieczenie NW AXA TUiR S.A.
 podatek VAT

CENA NIE OBEJMUJE:
Cena nie obejmuje biletów wstępu. Kwota
na wstępy jest zależna od wyboru atrakcji.
Proponujemy na ten cel przeznaczyć ok 50
PLN

UMOWA, PŁATNOŚCI:
Oferta specjalna przygotowana dnia
09.11.2017, dla
…………………………………………………………………………

Podpisanie Umowy następuje po akceptacji
oferty oraz ustaleniu terminu. Zaliczka 100
PLN / osoby płatna w dniu podpisania
Umowy, dopłata całej kwoty następuje na
10 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Oferta ważna do 23.11.2017

*wymagana wcześniejsza rezerwacja.

UWAGI, INFORMACJE:
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór do zwiedzania pieszego (wygodne buty,
kurtka przeciwdeszczowa, ciepły sweter).
Program wycieczki jest propozycją i może zostać po ustaleniu zmieniony. Zwiedzanie Wrocławia
odbywa się na piechotę lub w oparciu o komunikację miejską (większość atrakcji jest w obrębie
starówki). Proponowane w programie atrakcje zwiedzamy z zewnątrz, chyba, że Klient życzy
sobie wstęp do środka (płatny dodatkowo – orientacyjny cennik w załączeniu). Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie. Atrakcje typu: Panorama Racławicka czy Hydropolis należy
rezerwować odpowiednio wcześniej – liczy się kolejność dokonania rezerwacji.



MASZ WAKACJE

SPRZEDAŻ i OBSŁUGA:
Centrum Podróży Masz Wakacje sp. z o.o.
75-073 Koszalin, ul. Harcerska 9c
 943 115 825
kontakt:
Wojtek Stanisławski  608877840
wojtek@maszwakacje.pl

