ZIEMIA KŁODZKA
wycieczka szkolna

WROCŁAW * PRAGA

 / wyjazd autokarem z Więcborka / 4 dni, 2 noclegi

PROGRAM :
Dzień 1,
WYJAZD, WROCŁAW ZOO – AFRYKARIUM,
HYDROPOLIS:
Wcześnie rano zbiórka uczestników przed szkołą,
spotkanie z pilotem, przejazd z Więcborka do
Wrocławia (ok. 5,5 h). W południe przyjazd na
miejsce. We Wrocławiu proponujemy krótki
komentowany spacer po Starym Mieście i Ostrowie
Tumskim, zaliczenie kilku krasnoludków, oraz
Zwiedzanie interaktywnego muzeum Hydropolis
poświęconego wodzie lub wrocławskiego ZOO ze
rewelacyjnym pawilonem Afrykarium. Po południu
przejazd w Sudety do miejsca noclegowego,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 1/2
Dzień 2,
SREBRNA GÓRA, WALIM/WŁODARZ, SKALNE
MIASTA lub BROUMOVSKIE STENY
Po śniadaniu proponujemy dwa (do wyboru)
niesamowite miejsca w Sudetach. 1) Srebrna Góra –
zwiedzanie z przewodnikiem największej Twierdzy
Górskiej w Europie, 2) Walim – zwiedzanie z
przewodnikiem tajemniczych sztolni z czasów II
Wojny Światowej w Walimiu, 3) Skalne Miasta w Adrspachu – spacer z przewodnikiem sudeckim po
najsłynniejszym zespole skalnym w Czechach, 4) Broumowskie Steny – spacer z przewodnikiem
sudeckim po niezwykle malowniczych urwiskach skalnych – niesamowite widoki. Obiadokolacja.
Wieczorem ognisko z kiełbaskami, nocleg 2/2.
Dzień 3,
PRAGA Złota Stolica Czech
Po wczesnym śniadaniu (suchy prowiant) przejazd do Pragi (ok 3h). Przed południem przyjazd na
miejsce do Stolicy Republiki Czeskiej. Spacer z przewodnikiem przez najciekawsze zakątki Pragi:
Hradczany (Zamek, Katedra, Złota Uliczka), Mala Strona, Most Karola, Stare Miasto (Rynek, Ratusz
ze Słynnym Orlonem;), Vaclavskie Namesti (Plac Wacława). Po południu czas do dyspozycji grupy
(przerwa obiadowa). Późnym popołudniem proponujemy spacer na Wzgórze Petrin i wejście na
wieżę widokową (zwaną Małą Wieżą Eiffela). Po 9 godzinnym pobycie w Pradze wyjazd w drogę
powrotną (ok. 9h)
Dzień 4,
POWRÓT
Wcześnie rano ok godz. 6:00 powrót do Więcborka, 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.
UWAGI, INFORMACJE:

Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór do zwiedzania pieszego (wygodne
buty, kurtka przeciwdeszczowa, ciepły sweter, czapka, rękawiczki, szalik lub golf, mały
plecak, czapka z daszkiem).

Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów (muzea).

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyżywienia (przykładowe menu): śniadanie
w cenie: 12 PLN / osoby (jajecznica lub parówki, pieczywo, ser, wędliny, masło, herbata,
kawa); obiad w cenie: 22 PLN / osoby (zupa, II danie, napój); kolacja w cenie: 16 PLN /
osoby (kiełbaski, pieczywo, ser, wędliny, masło, herbata).

Grill lub ognisko z kiełbaskami na wycieczce – istnieje możliwość zamówienia grilla dla
grupy w cenie: 12 PLN / osoby (kiełbaski, pieczywo, ketchup, musztarda, woda).

Podczas podróży zagranicznych po krajach Unii Europejskiej obowiązuje ważny paszport
lub dowód osobisty (może być tymczasowy).
UMOWA, PŁATNOŚCI:
Oferta specjalna przygotowana dnia 19.12.2017, dla
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Pani Aleksandra Kiedos.
Oferta wstępna ważna do 05.01.2018. Podpisanie Umowy następuje po akceptacji oferty. Zaliczka
100 PLN / osoby płatna w dniu podpisania Umowy , dopłata do pełnej kwoty następuje na 14 dni
przed rozpoczęciem imprezy. Podpisanie Umowy i wpłata zaliczki powinny nastąpić najpóźniej do
dnia 03.10.2017.
ZAŁĄCZNIKI:
 SUDETY – ZIEMIA KŁODZKA - PRAGA
Orientacyjne informacje o cenach biletów wstępu.

MASZ WAKACJE


impreza

termin proponowany

W411 A2N-R
ilość uczestników
plus opiekunów

24 – 33 plus 2
(1 klasa)

34 – 43 plus 3
44 – 46 plus 4
(2 klasy)

12.06 – 15.06.2018
CENA A

CENA B

617

586

485

461

411

390

Cena A: Cena katalogowa podana w PLN
zawiera VAT.
Cena B: Cena katalogowa z rabatem
(5%) ZPM – Zdecydowani Płacą Mniej.
Cena podana w PLN zawiera VAT.

CENA OBEJMUJE:
 Transport autokarem (klimatyzacja,
video-dvd, barek)
 Zakwaterowanie – 2 noclegi w
obiekcie turystycznym (dom
wczasowy, dom wycieczkowy,
pensjonat, schronisko górskie).
 Wyżywienie 2x śniadanie, 2x
obiad/obiadokolacja
 Ognisko z kiełbaskami
 Konkurs turystyczny z cennymi
nagrodami.
 Opiekę i komentarz licencjonowanego
pilota
 Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem
(4h), oraz w przypadku wyboru
spacerów na Broumovskie Steny lub
do Skalnych miast w Adrspachu –
opieka przewodnika sudeckiego.
 Bezpłatne miejsca dla opiekunów,
 Ubezpieczenie NWiKL AXA TUiR S.A.
 podatek VAT
CENA NIE OBEJMUJE:
Cena nie obejmuje obiadu w Pradze oraz
biletów wstępu. Kwota na ten cel jest
zależna od wyboru atrakcji – proponujemy
jednak zabezpieczyć na ten cel po ok. 30
PLN oraz 250 CZK (120 CZK = ok 20 PLN).
Osoby z dietami wegetariańską, wegańską
– dopłata 20 PLN (tj. 10 PLN / dzień).
Osoby z dietą bezglutenową dopłata 30
PLN (tj. 15 PLN / dzień)

