
MASZ WAKACJE 

 

OWADGIGANTRodzinny Park Rozrywki * Lubnice 
wycieczka szkolna  / wyjazd autokarem z Koszalina / 1 dzień, bez noclegu 

 
 

PROGRAM : 

Rano godz. 8:30 zbiórka uczestników przed szkołą, spotkanie z pilotem, 
przejazd z Koszalina do Lubnicy (ok 100km – 1,5 jazdy w jedną stronę ). Zabawa  
10:00 – 15:00 w Rodzinnym Parku Rozrywki Park Owadów "OWADOGIGANT. W 
trakcie pobytu przerwa obiadowa. Ok godz. 17:00 powrót do Koszalina. 
W cenie biletu wstępu zapewniamy ciekawy program dla każdej grupy 
wiekowej, oraz opiekę wykwalifikowanej kadry przez cały czas pobytu grupy. W 
ramach biletu uczestnicy mają do dyspozycji: 

 Ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą z przewodnikiem 

 zamki dmuchane 

 zabawa kółko-krzyżyk 

 park linowy 

 gorączka złota 

 wykopaliska paleontologiczne 

 gokarty 

 plac zabaw 

 kręgielnia plenerowa 

 malowanie twarzy 

 odkopywanie płaskorzeźby 

 kolejka linowa- tarzan 

 amatorski połów ryb 

 trampoliny 

 zoo owadów i gadów 

 strzelanie a łuku 

 basen z łódeczkami 

 tenis stołowy 

 koszykówka 
 
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). 

 Rodzinny Park Rozrywki OWADGIGANT w Lubnicy czynny jest w sezonie 
kwiecień – październik od godz. 10:00 do godz. 17:00/19:00. Wymagana 
jest wcześniejsza rezerwacja! 

 
UMOWA, PŁATNOŚCI: 
Oferta specjalna przygotowana dnia 13.02.2018, dla: 
 
................................................................................................ 
Oferta wstępna ważna do 26.02.2018. Podpisanie Umowy następuje po 
akceptacji oferty. Zaliczka 500 PLN / grupa płatna w dniu podpisania Umowy , 
dopłata do pełnej kwoty następuje na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Podpisanie Umowy i wpłata zaliczki powinny nastąpić najpóźniej do dnia 
26.02.2018. 
 



impreza termin do ustalenia 

W414 A0N-C Wiosna 2018 

ilość uczestników 
plus opiekunów 

CENA A  
bez 

obiadu 

CENA B  
z obiadem 

24 – 33 plus 2 

(1 klasa) 107 131 
34 – 43 plus 3 

 86 108 
44 – 45 plus 4 

(2 klasy) 75 97 
 

Cena A: Cena katalogowa podana w PLN 
zawiera VAT (opcja bez obiadu) 
 
Cena B: Cena katalogowa podana w PLN 
zawiera VAT (opcja z obiadem) 
 


CENA OBEJMUJE: 

 Transport autokarem 
 bilet wstępu do Rodzinnego 

Parku Rozrywki Park Owadów 
"OWADOGIGANT" w Lubnicy 

 Obiad (w opcji cenowej B) 
 opiekę pilota 
 ubezpieczenie NW 
 podatek VAT 

 

SPRZEDAŻ i OBSŁUGA: 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c. 
75-802 Koszalin, ul. Połczyńska 1 
 94.3115825, fax. 94.71713313 
kontakt:  
Wojtek Stanisławski  608877840 
 


