WARSZAWA - edukacja i zabawa
Liczba dzieci 30-35 + 3
+ opieka
Cena
70zł/os
podstawowa

36-39 + 3

40-45 +3

46 – 50 + 4

51-55 + 4

60zł/os

55zł/os

50zł/os

45zł/os

Sugerowany program:

Cena obejmuje:
 Przejazd autokarem;
 Opłaty drogowe,
parkingi;
 Opieka pilota wycieczki
na całej trasie;
 Ubezpieczenie
5000 NNW;
 Miejsca gratis dla opieki
 Podatek VAT.

Cena nie zawiera biletów
wstępu oraz usługi
przewodników płatnych
dodatkowo – 75 zł/os

Wyjazd spod szkoły. Przejazd do Warszawy.
 Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – zwiedzanie
ekspozycji z przewodnikiem - W niepowtarzalny sposób

zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem,
światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie
efektów multimedialnych przybliżają powstańczą
rzeczywistość.
 Zwiedzanie Stadionu Legii Warszawa z przewodnikiem.
Spędź czas na najsławniejszej i najgłośniejszej trybunie kibiców
Legii Warszawa - „Żylecie”. Zrób zdjęcie przy ławkach
rezerwowych, zobacz skąd piłkarze wychodzą na murawę oraz
poznaj "Galerię Mistrzów". Odwiedź piłkarską szatnię i zobacz
strefę pracy dziennikarzy. Odwiedzisz ekskluzywne miejsca stadionu,
w których czas spędzają osoby ze świata artystycznego, biznesu
i polityki. Odwiedzisz też miejsca, w których co dzień toczy się życie
biznesowe klubu i Warszawy. – Trasa Biała+ wizyta w Muzeum
Legii.
 Wizyta w Hangarze 646.
Lekcja WF’u na parku trampolin. Pierwsza godzina to szkolenie
z trenerem (jeden instruktor na 15 osób). Uczestnicy dostają skarpety
antypoślizgowe oraz przechodzą obowiązkowy instruktaż na temat
zasad bezpieczeństwa. Druga godzina to samodzielna zabawa na
trampolinach.
Łączny czas pobytu w hangarze- ok.2h.
 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.
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

ZALICZKA: 40 zł/os
 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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