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FARMA ILUZJI  

 
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Rodzinnego Parku Rozrywki 

Farma Iluzji.  

 Dwugodzinny spacer z przewodnikiem: Latająca Chata Tajemnic,  

Tajemnicza Kopalnia Złota, Tunel Zapomnienia,  Zakręcony Domek,  

Muzeum Iluzji, Ames Room, Labirynt Luster,  Pałac Cieni,  Mapping 

3D, Niemożliwy Trójkąt,  Głowa na Talerzu,  Studnia 

Nieskończoności, Lewitujący Kran, Latające Piłeczki, Meble 

Olbrzyma, Ogródek Olbrzyma , Plansze z iluzjami,  Galeria 

Obrazów 3D, Przeprawa Tratwami,  Amazońska Ptaszarnia , Szlak 

Trapera, Ruchomy Krokodyl,  Rezerwat Smoków, Nowa Zatoka 

Piratów, Wiklinowy Labirynt, Kamienne Stwory, Zagroda 

Zwierzaków, Park Trampolin,  Park Linowy, Mini Golf,  Ścieżka 

Zdrowia,  plac zabaw.  

 Czas wolny na terenie parku – możliwość bezpłatnego korzystania   

z atrakcji dostępnych w cenie pakietu. 

 W trakcie dnia możliwość rezerwacji posiłku dodatkowo płatnego –  

do wyboru: 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek- dodatkowo płatne 15 zł/os; 
 Drugie danie z napojem – 23,90 zł/os; 

 Pełen obiad: zupa, drugie danie, napój – 28,90zł/os. 

(ceny do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

 

Powrót w godzinach popołudniowych.  

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy 

dopłacie do wycieczki.  

   

ZALICZKA: 50zł/os.  

 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i 

sytuacji drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o 
tym- kalkulacja może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

130 zł/os 110 zł/os 98 zł/os 90 zł/os 85 zł/os 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodnika płatnych 

dodatkowo 70 zł 
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 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 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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