Do Sanktuarium Matki Bożej
Gułowskiej
Liczba
30 - 35
uczestników
Cena
90 zł/os
podstawowa

36 - 39
75 zł/os

40 - 45
65 zł/os

46 – 53
60 zł/os

54 - 60
55 zł/os

Cena obejmuje:
 Przejazd autokarem;
 Opłaty drogowe,
parkingi;
 Opieka pilota wycieczki
na całej trasie;
 Ubezpieczenie
5 000 NNW;
 Podatek VAT.

Cena nie zawiera biletów
wstępu oraz opłat za
przewodników płatnych
dodatkowo – 20,00 zł/os

Sugerowany program:

Wyjazd w godzinach porannych.
Przejazd do Woli Gułowskiej.


Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Gułowskiej – Patronki
Żołnierzy Września – Sanktuarium jest jednym z miejsc, które Matka
Najświętsza obrała sobie na rozdawnictwo łask dla przybywających do
Niej pielgrzymów. Sanktuarium opiekują się Ojcowie Karmelici
Trzewiczkowi.

 Wizyta w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków - muzeum
ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r. stoczonej z Niemcami, znanej
jako bitwy pod Kockiem.

Zwiedzanie z przewodnikiem muzeum, izby regionalnej, Sali
myśliwskiej oraz galerii rzeźby.
Przejazd do Woli Okrzejskiej.


Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Henryka Sienkiewicza w
Woli Okrzejskiej - rodzinna miejscowość i miejsce narodzin
pisarza, laureata Nagrody Nobla, jednego z najwybitniejszych polskich
powieściopisarzy i publicystów.

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

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych.
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

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy:





Kozłówka – zwiedzanie Muzeum Zamojskich;
Wejście na pamiątkowy Kopiec Sienkiewicza w Okrzei;
Okrzeja – Kościół – fundacji prababki pisarza, miejsce jego
chrztu oraz Cmentarz w Okrzei – mogiła Stefanii
Sienkiewicz matki poety.

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do
biura telefonicznie lub mailowo, w ciągu kilku godzin postaramy się Państwu
odpowiedzieć z gotową nową ofertą w możliwie najniższej cenie.
 Bilety dla grup seniorów do indywidualnej kalkulacji.
Prosimy o kontakt z biurem.
 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji
drogowych.
 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego.
 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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