Cena obejmuje:
 Przejazd autokarem;
 Opłaty drogowe,
parkingi;
 Opieka pilota wycieczki
na całej trasie;
 Ubezpieczenie 5 000
NNW;
 Miejsca gratis dla opieki
 Podatek VAT.

BEŁCHATÓW
Mali giganci na Gigantach Mocy
Liczba dzieci 30-35 + 3
+ opieka
Cena
89 zł/os
podstawowa

36-39 + 3

40-45 +3

46 – 50 + 4

51-55 + 4

74 zł/os

65 zł/os

63 zł/os

57 zł/os

Cena nie zawiera biletów
wstępu oraz opłaty za
przewodnika płatne
dodatkowo – 20 zł/os

Sugerowany program :
Wyjazd w godzinach porannych.
Przejazd w kierunku Bełchatowa.
 Zwiedzanie interaktywnego muzeum o węglu PGE Giganty mocy
połączone z warsztatami edukacyjnymi (temat warsztatów
dostosowany do wieku i preferencji grupy).
Spacerując po wystawie poznamy historię węgla brunatnego
i odkryjemy tajniki produkcji prądu elektrycznego. Zobaczymy
maszyny, które pracują w Elektrowni w Bełchatowie. Odpowiemy
na pytanie: Czym dokładnie jest węgiel brunatny? W jaki sposób
powstał? Skąd mamy prąd? Czym na co dzień zajmuje się górnik,
co wydobywamy w bełchatowskiej kopalni i jakie kolory mogą
mieć pióra na górniczym czako?
 Wizyta na Tarasie Widokowym Kleszczów- krajobraz stworzony
przez Kopalnię Węgla Brunatnego.
 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we własnym
zakresie (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość rezerwacji
dwudaniowego obiadu – dodatkowo płatnego ok. 20 zł/os. (do
potwierdzenia przy podpisaniu umowy).
Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych.
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!
Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy.
ZALICZKA: 50zł/os
Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy:





Zwiedzanie największej w Polsce kopalni węgla brunatnego:
wycieczka standardowa obejmuje projekcję w sali
tradycji Kopalni Bełchatów oraz przejazd na tarasy widokowe;
Przejazd widokowy kolejką linową na Górę Kamieńsk;
Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Bełchatów – spacer leśną
ścieżką edukacyjną.

Biuro Podróży BAJKA S.C.
05-500 Piaseczno, ul. Księcia Janusza I Starego 12B (dawniej ul. 17 Stycznia), tel.(22) 592 36 16
www.biuropodrozybajka.pl

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do
biura telefonicznie lub mailowo, w ciągu kilku godzin postaramy się Państwu odpowiedzieć
z gotową nową ofertą w możliwie najniższej cenie.
 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy
kierowcy i sytuacji drogowych.
 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego,.
 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem.
 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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