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Magiczne Ogrody- wejdź do świata 

baśni… 

 

 

 

Sugerowany program: 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd w kierunku Magicznych Ogrodów. 

 Podczas wycieczki do Magicznych Ogrodów odkryjecie baśniowe 

krainy zamieszkane między innymi przez Wróżki Smużki, Bulwiaki 

i Krasnoludy. 

Animator poprowadzi dla Was sensoryczne gry i zabawy realizujące 

treści podstawy programowej. Poznacie baśniową historię parku  

i skorzystacie ze wszystkich jego atrakcji, w tym Krasnoludzkiej 

Karuzeli, tratw, Krasnoludzkiej Wieży Prób, a także z Mroczyska, 

przejedziecie się ciuchcią, wejdziecie do Zamku Wróżek, tuneli. 

Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci są m.in. dmuchańce, place 

zabaw, zjeżdżalnie.  

 

 Proponujemy obiad dwudaniowy płatny dodatkowo w cenie ok. 30 

zł bądź samo drugie danie w cenie ok. 25 zł/os.(do potwierdzenia 

przy podpisaniu umowy) 

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych.   

 

 Do dyspozycji grupy sklepik z pamiątkami oraz lodziarnie i kawiarnie. 
 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz 

przy dopłacie do wycieczki. 

ZALICZKA: 50zł/os.  

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Wycieczka do Kazimierza Dolnego- zwiedzanie melexami miasta. 

 Rejs statkiem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym.  

 Wizyta w Janowcu- zwiedzanie ruin zamku.  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Podatek VAT. 

 Realizacja programu, 

opieka animatora. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu płatnych 

dodatkowo –  69,00 zł/os  Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

140 zł/os 120 zł/os 105 zł/os 100 zł/os 95 zł/os 
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 Wizyta w Puławach- spacer z pilotem po zespole pałacowo-parkowym 

książąt Czartoryskich + lekcja edukacyjna dostosowana do wieku 

grupy.  

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować 
indywidualnie do biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do 
Państwa potrzeb. 

 
 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 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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