POZNAŃ i okolica…
PUSZCZYKOWO-ROGALIN-POZNAŃ-KÓRNIK
Liczba dzieci 30-35 + 3
+ opieka
Cena
460 zł/os
podstawowa
Sugerowany program :

36-39 + 3

40-45 +3

46-50+ 4

51-55+4

415 zł/os

395 zł/os

385zł/os

365zł/os

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w stronę Wielkopolski.
 Puszczykowo - zwiedzanie Muzeum Arkadego Fiedlera w
starym domu rodziny Fiedlerów – eksponaty przywiezione z
licznych podróży po Ameryce, Afryce i Azji.
 Wizyta w Pałacu w Rogalinie - zwiedzanie Pałacu z

Cena obejmuje:
 Przejazd autokarem;
 Opłaty drogowe,
parkingi;
 Opieka pilota wycieczki
na całej trasie;
 Ubezpieczenie
5 000 NNW;
 2 noclegi, 2 śniadania,
2 obiadokolacje;
 Miejsca gratis dla
opieki;
 Podatek VAT.

Cena nie zawiera biletów
wstępu oraz opłat za
przewodników płatnych
dodatkowo – 80 zł/os

przewodnikiem.
Pałac Raczyńskich w Rogalinie jest jednym z najwybitniejszych
przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce i jednym z
najpiękniejszych założeń pałacowo-parkowych w Wielkopolsce
i kraju.
Przejazd na zakwaterowanie i nocleg.
Obiadokolacja i nocleg.
*Wieczorne spotkanie przy grach i zabawach.
Dzień 2

Śniadanie.
Przejazd do Poznania.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
 Katedra
wraz z X-wiecznymi podziemiami i grobami
pierwszych Piastów i Złotą Kaplicą;
 Stary Rynek: renesansowy Ratusz, domki budnicze, pręgierz,
kamieniczki, studzienka Bamberki, Waga Miejska, Odwach,
Pałac Działyńskich,
 Kościół Farny – perła baroku i dawne kolegium jezuickie,
 Wzgórze Przemysła z Zamkiem Królewskim.
 Wizyta w Muzeum Rogala. Warsztat wyrobu Rogali
Świętomarcińskich połączonych z legendami, gwarą poznańską
i degustacją rogali.
Powrót do ośrodka, obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd do Kórnika.
 Spacer po Zamku w Kórniku z przewodnikiem.
 Arboretum Kórnickie - kolekcja roślin drzewiastych (drzew,
krzewów, krzewinek i wielu pnączy) zarówno naturalnie
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występujących w naszym kraju, jak i obcego pochodzenia, oraz
wyhodowanych odmian ozdobnych.
 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. 20zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy)
Powrót w godzinach wieczornych.
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy.
ZALICZKA: 150 zł/os
Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy:





Możliwość dokupienia suchego prowiantu w drugim i trzecim
dniu wycieczki;
Gniezno – Katedra, Wzgórze Lecha i Drzwi Gnieźnieńskie;
Poznań - Blubry –muzeum legend w 6d;
Pobiedziska – skansen miniatur z zabytkami wielkopolski.

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.
 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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