Fabryka Bombek+ Łódź
Liczba dzieci 30-35 + 3
+ opieka
Cena
95 zł/os
podstawowa

36-39 + 3

40-45 +3

46 – 50 + 4

51-55 + 4

80 zł/os

75 zł/os

70 zł/os

65 zł/os

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 – 50,00 zł/os

Sugerowany program:
Wyjazd w godzinach porannych.:
Przejazd do Łodzi.
 Zwiedzanie z przewodnikiem+ gra tematyczna „Odkryj tajemnice
Einsteina”.
Centrum Nauki Experymenatrium:- to ośrodek typu discovery
center, w którym nauka nie ma tajemnic. Każdy może samodzielnie
poznać i zrozumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia
poprzez zabawę. Tu nigdy nie jest nudno! Tu każdy może zmierzyć
się z Einsteinem, sprawdzić możliwości swojego intelektu,
przetestować poczucie humoru. Uczestnicy korzystają z
interaktywnych stanowisk i eksponatów, przeprowadzają
doświadczenia, prowadzą obserwacje, zgłębiają tajniki świata.
Przejazd do Piotrkowa Trybunalskiego.
 Wizyta w Fabryce Bombek. Podczas wizyty dzieci zwiedzają z
przewodnikiem czynną fabrykę szkła i bombek, maja okazję
zaobserwować od początku jak powstaje szklana bombka, a
następnie zwiedzanie łączy się z wyrobem własnej szklanej
ozdoby choinkowej. Dzieci dostają trzy gotowe bombki i
narzędzia do ozdoby i malowania. Następnie w pudełeczkach
przywożą je do domu.
 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. 22 zł/os.
(do potwierdzenia przy podpisaniu umowy)
Powrót w godzinach popołudniowych.
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!
Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy.
ZALICZKA: 50zł/os

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

 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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