PROMOCJA IX’18


 TORUŃ Słodki Gród Kopernika
wycieczka szkolna  / wyjazd autokarem z Koszalina / 1 dzień, bez noclegu


PROGRAM JEDNODNIOWY :

impreza

Wcześnie rano (godz. 5:30) zbiórka przed szkołą, spotkanie z pilotem
wycieczki, przejazd z Koszalina do Torunia (ok 4h). Przed południem
przyjazd na miejsce, spotkanie z przewodnikiem z którym zwiedzimy
Stare Miasto z jego licznymi zabytkami: Krzywa Wieża, Dom Kopernika,
Katedra, Rynek Staromiejski z pomnikiem Kopernika, Ratusz, Kamienicę
Pod Gwiazdą, pomnik Flisaka z żabkami
(istnieje możliwość zwiedzania w
formie gry miejskiej). Po zwiedzaniu
przerwa obiadowa, czas do dyspozycji
grupy, czyli chwila na zakup pamiątek,
pierników a następnie warsztaty w
Muzeum Piernika gdzie poznamy
historię tych korzennych smakołyków,
oraz własnoręcznie upieczemy co
nieco. Na koniec odwiedzimy jedną z
wybranych
atrakcji:
Seans
do
Planetarium
lub,
Centrum
–
obserwatorium
astronomiczne
w
Piwnicach lub, Muzeum drukarstwa i
piśmiennictwa w Grębocinie lub,
Warsztaty w Muzeum Etnograficznym
lub, Wizyta w ogrodzie zoobotanicznym. Wieczorem ok godz. 19:00 wyjazd w drogę powrotną,
przejazd do Koszalina. Około godz. 23:00 przyjazd na miejsce,
zakończenie wycieczki.

W446 A0N-P
ilość
uczestników
plus opiekunów

24 – 33 plus 3
34 – 43 plus 4
44 – 46 plus 4

UWAGI, INFORMACJE:
 Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację szkolną, odpowiedni ubiór
do zwiedzania pieszego (wygodne buty, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z
daszkiem).
 Na wycieczkach jednodniowych zalecamy zwiedzanie miasta i maksymalnie
2 atrakcje – w innym razie program będzie bardzo napięty i skuteczna
realizacja będzie zależna w znacznej mierze od dyscypliny grupy!

niski sezon

wysoki sezon

XI,XII 2018
I,II,III 2019

IX 2018
IV,V,VI,IX 2019

CENA
[A]

CENA
[B]

CENA
[A]

CENA
[B]

125
102
84

181
151
132

131
108
88

191
159
139

Cena [A]: cena katalogowa (promocja IX’18)
Cena [B]: oferta z biletami wstępu do wybranych atrakcji oraz z
obiadem



CENA w opcji [A] OBEJMUJE:
 Transport autokarem z klimatyzacją, dvdvideo, barkiem.
 Opłaty parkingowe.
 Obiad - w opcji [B]
 Opiekę licencjonowanego pilota.
 Zwiedzanie z licencjonowanym
przewodnikiem lub
zwiedzanie miasta w formie gry miejskiej (ok
2h, w tym obsługa animatora i materiały
dydaktyczne)
 Zwiedzanie według programu.
 Bilety wstępu do Muzeum Piernika (warsztaty)
- w opcji [B]
 dodatkowa atrakcja do wyboru - w opcji [B]:



Program wycieczki jest propozycją i może zostać dowolnie zmodyfikowany po
ustaleniu i dostępnych miejsc w wybranych obiektach. 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.

szczegółowy termin do ustalenia:





Seans do Planetarium lub,
Centrum – obserwatorium astronomiczne w
Piwnicach lub,
Muzeum drukarstwa i piśmiennictwa w
Grębocinie lub,
Warsztaty w Muzeum Etnograficznym lub,
Wizyta w ogrodzie zoo-botanicznym

 Bezpłatne miejsca dla opiekunów.
 Ubezpieczenie NW AXA TUiR S.A.
 podatek VAT.

UMOWA, PŁATNOŚCI:
Oferta promocyjna przygotowana dnia 02.11.2018,
dla
Podpisanie Umowy następuje po akceptacji oferty,
wyborze atrakcji i terminu. Zaliczka 800 PLN/grupa.
płatna w dniu podpisania umowy. Dopłata całej
kwoty następuje na 14 dni przed rozpoczęciem
wycieczki. Oferta ważna do 30.11.2018.

SPRZEDAŻ i OBSŁUGA:
Biuro Podróży Masz Wakacje
adres: 75-802 Koszalin, ul. Połczyńska 1
kontakt:
Wojtek Stanisławski  608877840




 www.maszwakacje.pl

