
PROMOCJA IX’18



 POZNAŃ

koziołki poznańskie

wycieczka szkolna  / autokarem / wyjazd z Koszalina / 1 dzień, bez noclegu

PROGRAM JEDNODNIOWY :
Wcześnie rano (godz. 5:30) zbiórka przed szkołą, spotkanie z pilotem
wycieczki, przejazd z Koszalina do Poznania (ok 4h). Przed południem
przyjazd na miejsce, spotkanie z przewodnikiem z którym zwiedzimy
Stare Miasto z Rynkiem,
Ratuszem
i
słynnymi
trykającymi się w samo
południe
koziołkami.
Przejdziemy też na Ostrów
Tumski – miejsce związane z
najwcześniejszą
historia
tworzącego
się
Państwa
Polskiego.
Po
zwiedzaniu
przerwa obiadowa. Po południu
proponujemy w Rogalowym
Muzeum Poznania prelekcję o
historii miasta oraz udział w
pokazie wyrobu i wypieku
słynnych Rogali Marcińskich.
Następnie możliwy udział w
dodatkowej wybranej atrakcji.
Wieczorem ok godz. 19:00
wyjazd w drogę powrotną, przejazd do Koszalina. Około godz. 23:00
przyjazd na miejsce, zakończenie wycieczki.

impreza

W447 A0N-C
ilość
uczestników
plus opiekunów

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

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]

129
106
86

187
155
135

136
111
91

196
163
142

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, dvd-video,
barkiem.
 Opłaty drogowe i parkini.
 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 Rogalowego Muzeum Poznania
(pokazy z degustacją) - 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:







Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa SKODA
AUTO LAB lub,
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego BRAMA
POZNANIA lub,
Stadion Miejski (obecnie stadion Lecha Poznań,
jedna z aren Euro 2012) lub,
Wizyta w Palmiarni lub,
Przejazd miniaturową kolejką maltańską lub,
Wizyta w Starym ZOO lub w Nowym ZOO na
Malcie

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

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!

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

