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Spotkanie ze sztuką – Łucznica /k. 
Garwolina 

 

 

Sugerowany program: 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Garwolina.  

 Spacer po parku, wizyta w dworze myśliwskim.  

 Udział w warsztatach manualnych: podział uczestników na grupy 

(zajęcia odbywają się rotacyjne, czas trwania jednego zajęcia to ok. 

godzina zegarowa).  

*możliwość zarezerwowania posiłku płatnego dodatkowo :  

ognisko 25 zł/os lub obiad dwudaniowy 40 zł/os. 

Powrót w godzinach popołudniowych.  

 

Ilość warsztatów uzależniona od liczebności grupy (jeden warsztat 

na 10 osób). Tematy zajęć do wyboru:  

 
 Ceramika – ten przyjazny materiał pozwoli Ci w pełni wykorzystać 

wyobraźnię, stworzysz dzieło, które może przetrwać tysiące lat. 

 Makrama – wielu uczestników wiąże tu swój pierwszy w życiu supeł. 

To nauka wiązania węzłów, które zbudują formy biżuteryjne lub 

breloczki, z kolorowych nitek i kordonków. 

 Papier czerpany – zaczerpnij sitem z wody, patrz jak powstaje 

papier. Posiądź wiedzę tworzenia materiału na którym oparta jest 

nasza cywilizacja. 

 Malowanie na pleksi – tradycyjną ludową technikę łączymy z 

nowoczesnymi materiałami. 

 Malowanie na torbach – nauczymy Cię tworzyć i wykorzystywać 

szablony, porządna torba na zakupy każdemu się przyda. 

 Warsztat mydlany – przygotowywanie mydełek glicerynowych z 

naturalnymi dodatkami. 

 Batik – technika malarska polegająca na nakładaniu wosku na 

tkaninę. 

 
Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy dopłacie 

do wycieczki.  

ZALICZKA: 50 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 za warsztaty 

dodatkowo płatne –   

 100 zł/os  
Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

115 zł/os 95 zł/os  90 zł/os  85 zł/os  80 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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