ŚWIĄTECZNY TORUŃ
Liczba dzieci 30-35 + 3
+ opieka
Cena
135 zł/os
podstawowa

36-39 + 3

40-45 +3

46 – 50 + 4

51-55 + 4

112 zł/os

100 zł/os

95 zł/os

85 zł/os

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

Cena nie zawiera biletów
wstępu płatnych
dodatkowo – 38,00 zł/os

Sugerowany program:
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Torunia.
 Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Toruniu.
 Warsztat wypieku piernika - stworzenie własnej ozdoby
dekoracyjno- świątecznej z ciasta piernikowego.


Dom Legend Toruńskich- Legendarni przewodnicy po Toruniu
z właściwą sobie lekkością opowiedzą Wam o dawnych rycerzach krzyżackich,
co to miasto Toruń założyli i o dzwonie Tuba Dei, który ku chwale Boga
zawieszonym został w wieży katedralnej. O pladze żab, jaka niegdyś miasto
nawiedziła i o dzielnym flisaku, który od niej mieszkańców ocalił.
Usłyszycie o szpetnej przygodzie, jaka króla Jagiełłę w Toruniu spotkała.
Wyobraźnię Waszą poruszą ponadto legendy o niebywałych początkach miasta,
dzielnym kocie i ratuszowym kalendarzu.
Te i inne opowieści, kierujemy również do starszej gawiedzi.



Seans w planetarium- np. „Gwiazda Betlejemska”.

 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 wieczornych.

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy.
ZALICZKA: 50zł/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.

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

