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UNIEJÓW  
Termy i Wioska indiańska  

 
Sugerowany program: 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Uniejowa. 

 Pobyt na basenach termalnych w Uniejowie – 2h w strefie 

basenowej. Strefa wewnętrzna: basen solankowo-uzdrowiskowy z 

leżakami i hydromasażami, basen rekreacyjno-dziecięcy ze 

statkiem pirackim. Strefa zewnętrzna: wyspę z jacuzzi, rwącą 

rzekę, taras wypoczynkowy, zjeżdżalnie, brodziki i inne liczne 

atrakcje. Temperatura wody do 35 °C. 

 

 Zwiedzanie wioski indiańskiej w przewodnikiem.  Podczas 

pobytu: malowanie twarzy, strzelanie z łuku, strzelanie z 

dmuchawki, rzuty włócznią i rzutkami do celu, rzuty na bizonie 

rogi, wyścigi żółwi, połów rybek, walki na równoważni cze 

jeńskiej, wysłuchanie indiańskiej legendy, nauka pieśni i tańców 

indiańskich. 

Powrót w godzinach popołudniowo- wieczornych.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy 

dopłacie do wycieczki.  

 

ZALICZKA: 50zł/os. 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Zagroda młynarska – zwiedzanie tematyczne; 

 ZOO Safari Borysew; 

 Spacer ścieżką edukacyjno – turystyczną po zespole Pałacowo 

Parkowym. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy 

kierować indywidualnie do biura- telefonicznie lub mailowo, a my 

dostosujemy program do Państwa potrzeb. 

 

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

150 zł/os 130 zł/os  115 zł/os 110 zł/os 100 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 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 65 zł/os  
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 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.  

 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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