  GÓRY SOWIE i PRAGA
wycieczka integracyjno krajoznawcza / wyjazd z Koszalina / 3 dni, 2 noclegi

PROGRAM opcja GS:
Dzień 1 (piątek - powitanie):
Popołudniu/wieczorem spotkanie z uczestnikami - Jedlinka Pałac
Koktajl powitalny, zakwaterowanie, biesiada w Jedlince w minibrowarze – pakiet 100.
Nocleg 1/1
Dzień 2 (sobota – Góry Sowie):
Po śniadaniu w formie bufetu szwedzkiego – wycieczka autokarowa w pobliskie Góry
Sowie gdzie proponujemy zwiedzanie kompleksu podziemnego z czasów II Wojny
światowej w Walimiu lub w Osówce. Wejście na Wielką Sowę, grill przy schronisku
górskim Orzeł. Po południu quady albo inna gra terenowa.
biesiada w Jedlince w minibrowarze – pakiet 100. Nocleg 2/2.
Dzień 3 (niedziela Nowa Ruda):
Po śniadaniu wykwaterowanie – wycieczka autokarowa do Nowej Rudy gdzie
proponujemy zwiedzanie kopalni węgla oraz 2h relaksu do wyboru na basenie lub na
najwyższej w Polsce ściance wspinaczkowej). Po południu powrót do Jedlinki, obiad i
zakończenie imprezy.


impreza
W65 A2N
z Koszalina
ilość
uczestników

14 – 23
24 – 33
34 – 43
44 – 46

Termin do ustalenia:

Jesień 2019
Cena GS

Cena PR

1159
940
933
864

1236
983
820
760



CENA NIE OBEJMUJE:
Dojazdu i powrotu do/z Jedliny Zdroju

Program wycieczki jest propozycją i może zostać dowolnie zmodyfikowany po ustaleniu. Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie

CENA w opcji GS obejmuje:
 Zakwaterowanie – 2 noclegi (hotel, hostel – pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, tv i wifi w
kompleksie pałacowym w Jedlince), opłata uzdrowiskowa
 Wyżywienie: 2x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 1x grill-ognisko, 1x obiad, 2x biesiada
wieczorna*)
 Opiekę i komentarz licencjonowanego pilota
 Wycieczki autokarowe w Góry Sowie oraz do Nowej Rudy
 Bilety wstępu do Włodarza lub Osówki, na wieżę widokową na Wielkiej Sowie, zwiedzanie
kopalni węgla w Nowej Rudzie oraz bilety na basen lub na ściankę wspinaczkową
 Udział w grze terenowej lub zabawa na quadach
 Ubezpieczenie NW AXA TUiR S.A. , Podatek VAT (marża)
*) pakiety biesiadne w Jedlince na 100PLN na osobę w postaci vouchera płatniczego .

PROGRAM opcja PR:
Dzień 1 (piątek - powitanie):
Popołudniu/wieczorem spotkanie z uczestnikami - Jedlinka Pałac
Koktajl powitalny, zakwaterowanie, biesiada w Jedlince w minibrowarze – pakiet 100.
Nocleg 1/1
Dzień 2 (sobota - Praga):
Po śniadaniu w formie bufetu szwedzkiego – wycieczka autokarowa do Pragi (czas
przejazdu ok 4h). Zwiedzanie Stolicy Czech z przewodnikiem – podczas ok 3h spaceru
zobaczymy: Hradczany (Zamek, Katedra, Złota Uliczka), Mala Strona, Most Karola, Stare
Miasto (Rynek, Ratusz ze Słynnym Orlonem;), Vaclavskie Namesti (Plac Wacława). Po
południu proponujemy biesiadę w minibrowarze „u Fleka”- pakiet 600 CZK (tj ok. 110
PLN). Po biesiadzie małe przewietrzenie się (spacer) i powrót autokarem na noc do
Jedlinki
Dzień 3 (niedziela – Nowa Ruda):
Po śniadaniu wykwaterowanie – wycieczka autokarowa do Nowej Rudy gdzie
proponujemy zwiedzanie kopalni węgla oraz 2h relaksu do wyboru na basenie lub na
najwyższej w Polsce ściance wspinaczkowej). Po południu powrót do Jedlinki, obiad i
zakończenie imprezy
Program wycieczki jest propozycją i może zostać dowolnie zmodyfikowany po ustaleniu. Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie

CENA w opcji GS obejmuje:
 Zakwaterowanie – 2 noclegi (hotel, hostel – pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, tv i wifi w
kompleksie pałacowym w Jedlince), opłata uzdrowiskowa
 Wyżywienie: 2x śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 1x biesiada w Pradze, 1x biesiada
wieczorna*)
 Opiekę i komentarz licencjonowanego pilota oraz dodatkowo przewodnika w Pradze
 Wycieczki autokarowe do Pragi oraz do Nowej Rudy
 Zwiedzanie kopalni węgla w Nowej Rudzie oraz bilety na basen lub na ściankę wspinaczkową
 Ubezpieczenie NW AXA TUiR S.A. , Podatek VAT (marża)
*) pakiet w Pradze o wartości ok 110 PLN / osobę, pakiet w Jedlince na 100PLN na osobę w postaci
vouchera płatniczego .


MASZ WAKACJE

UMOWA, PŁATNOŚCI:
Oferta specjalna przygotowana dnia
21.10.2019, dla
…………………………………………………………………………

Podpisanie Umowy następuje po
akceptacji oferty oraz ustaleniu
terminu. Zaliczka 300 PLN / osoby
płatna w dniu podpisania Umowy,
dopłata całej kwoty następuje na 14
dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Oferta ważna do 28.10.2019

UWAGI, INFORMACJE:
Każdy uczestnik powinien posiadać
odpowiedni ubiór do zwiedzania
pieszego oraz do zabawa na świeżym
powietrzu (wygodne buty, kurtka
przeciwdeszczowa, ciepły sweter). Strój
Kąpielowy. W przypadku wyboru opcji
PR – ważny paszport lub dowód
osobisty

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

