PIENINY
Liczba dzieci 30-35 + 3
+ opieka
Cena
605 zł/os
podstawowa

36-39 + 3

40-45 +3

46-50+ 4

51-55+4

540 zł/os

510 zł/os

495zł/os

475zł/os

Sugerowany program :
Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Bochni.

 Zwiedzenie Kopalni Soli w Bochni – Trasa Turystyczna–

Cena obejmuje:
 Przejazd autokarem;
 Opłaty drogowe,
parkingi;
 Opieka pilota wycieczki
na całej trasie;
 Ubezpieczenie
5 000 NNW;
 3 noclegi, 3 śniadania,
1 obiadokolacje; 2
obiady, 1 kolacja,
 Miejsca gratis dla opieki
 Podatek VAT.

Cena nie zawiera biletów
wstępu oraz opłat za
przewodników płatnych
dodatkowo – 95,00 zł/os

przejście przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska kopalni w
połączeniu z ekspozycją multimedialną sprawia, że zwiedzanie
ma charakter podróży w czasie. Piękne wykute w soli kaplice,
rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze tworzą
wyjątkowe, zadziwiające podziemne miasto.
Przejazd w kierunku Krościenka nad Dunajcem na zakwaterowanie.
Kolacja i nocleg.
*Wieczorne spotkanie przy grach i zabawach.
Dzień 2

Śniadanie, suchy prowiant.
 Wyjście w góry z przewodnikiem. Wejście na Trzy Korony –
najwyższy szczyt Pienin Środkowych, z którego rozciągają się
widoki na Dunajec, Czerwony Klasztor oraz Tatry.
 Spacer Wąwozem Homole gdzie można podziwiać piękne,
prawie pionowe wapienne ściany skalne.
Powrót do ośrodka na obiadokolację. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie.
Przejazd w kierunku Nidzicy.
 Spacer po Zaporze wodnej na Jeziorze Czorsztyńskim.
Zwiedzanie Zamku Dunajec- średniowiecznej warowni z XIV
wieku (komnaty, dziedziniec, wozownia, spichlerz, lochy).
Przeprawa statkiem na drugą stronę Jeziora Czorsztyńskiego.
Zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie.
Obiad.
 Przejazd do Szczawnicy, spacer po uzdrowisku z pilotem.
Powrót na kolacje i nocleg.
*Wieczorne zabawy przy muzyce.
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Dzień 4
Śniadanie. Wykwaterowanie.
 Wizyta na parku linowym- przejście przez jedną z tras.
Do wyboru jest trasa żółta, niebieska lub czerwona. Każda z
nich dostarcza niezwykłych emocji, różnią się tylko stopniem
trudności. Trasy liczą kilkanaście różnego rodzaju przeszkód
linowych takich jak.: kładki, mosty, belki, zjazdy itp. Do wyboru
jest trasa żółta, trasa niebieska lub czerwona.
Obiad.
Wyjazd w godzinach południowych.
Powrót w godzinach wieczornych.
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy.
ZALICZKA: 200 zł/os
Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy:







Bochnia - zamiana Trasy Turystycznej na zwiedzanie
połączone z zajęciami edukacyjnymi;
Spływ Przełomem Dunajcem do Szczawnicy;
Wjazd Kolejką Linową na Palenice;
Wizyta w Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego;
Zapora wodna w Niedzicy – zwiedzanie elektrowni;
Wycieczka na Słowację : Stara Lubovnia zwiedzanie XIV-wiecznego zamku oraz
skansenu budownictwa ludowego pod zamkowym wzgórzem. Zwiedzanie Czerwonego
Klasztoru.

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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