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    Szlak Piastowski - historia i zabawa 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Biskupina.  

 Zwiedzanie rezerwatu archeologicznego z przewodnikiem: 

Wioska Wczesnopiastowska z chatami krytymi strzechą, 

Osiedle Ludności Neolitycznej 

 Udział w lekcji muzealnej np. „Szklane historie-warsztaty 

wyrobu paciorków” lub „Zostań mieszkańcem pradziejowej 

osady – o życiu codziennym w epoce brązu” lub ,, Od skorupki 

do naczynia – o tajnikach pracy archeologa”.  

 Wizyta w Wenecji - zwiedzanie Muzeum Kolei 

Wąskotorowej oraz ruiny Zamku Diabła Weneckiego. 

 

Przejazd do ośrodka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. Nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie. 

Przejazd do Rogowa. Pobyt w Rodzinnym Parku Rozrywki 

Zaurolandia. 

 Zwiedzanie ścieżki z dinozaurami z przewodnikiem, wizyta w 

muzeum. 

 Labirynt. 

 Plac zabaw, zjeżdżalnie dmuchane, mały park linowy, tor 

przeszkód, karuzele.  

 Obiad:  filet drobiowy + frytki + surówka + sok 

Powrót do ośrodka na obiadokolację.  

Gry i zabawy dla dzieci na terenie hotelu. Nocleg 

 

Dzień 3 

Śniadanie.  

Wykwaterowanie. Przejazd do Gniezna.  

 Wejście na Wzgórze Lecha, zwiedzanie katedry z 

przewodnikiem, Drzwi Gnieźnieńskie przedstawiające życie i 

śmierć św. Wojciecha.  

 

 Muzeum Początków Państwa Polskiego – udział w lekcji 

muzealnej np. ,,Legendarne początki Polski” 

Opowiedzmy je raz jeszcze – i te bardziej, i te mniej znane. 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 

 5 000 NNW; 

 2  noclegi, 2 śniadania, 

2 obiadokolacje,2 obiady 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu, obiadu w parku 

rozrywki oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 150 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

685 zł/os 625 zł/os 595 zł/os 580  zł/os 
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Wykorzystując interaktywną animację, stworzymy ich nowe 

wersje. Kto pierwszy?  

 

 W drodze powrotnej możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu – dodatkowo płatnego ok. 30-

40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE   

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 

 

ZALICZKA:150zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w drugim i trzecim 

dniu wycieczki; 

 Kruszwica – rejs po Jeziorze Gopło; 

 Przejazd kolejką wąskotorową przez pałuckie łąki na trasie Żnin – 

Biskupin; 

 Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.   

 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 50 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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