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Radom- wizyta w skansenie –  

Muzeum Wsi Radomskiej 

 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Muzeum Wsi Radomskiej.  

 Zwiedzanie skansenu z przewodnikiem połączone z warsztatami  

o tematyce dostosowanej do wieku uczestników.  

Do wyboru warsztaty m.in.: 

 Od rośliny do tkaniny”, pozyskiwanie włókna lnianego 

przy użyciu tradycyjnych narzędzi, tkanie na ramkach. 

 ,,Od ziarenka do bochenka”- na zajęciach można 

spróbować samodzielnie pozyskać mąkę z ziarna oraz 

uformować bułkę z ciasta drożdżowego, która zostanie 

wypieczona 

 „Gałganie zabawki”- na zajęciach dzieci wykonują lalkę, 

którą zabierają do domu.  

 „Lekcja kaligrafii”- celem lekcji są ćwiczenia 

udoskonalające technikę pisania. Uczniowie dowiedzą się - 

co to jest kaligrafia, czym pisali nasi pradziadkowie, skąd 

się biorą kleksy i co zrobić, aby nasze pismo było sztuką. 

Kaligrafia to sztuka wymagająca cierpliwości i precyzji, 

ale trening czyni mistrza. 

Powrót w godzinach popołudniowych.  

 Po zwiedzaniu możliwość rezerwacji dwudaniowego obiadu –  

dodatkowo płatnego ok. 30-35 zł/os lub obiadu jednodaniowego 

lub wizyta na posiłek we własnym zakresie np. Mc Donald’s.  

(ceny do potwierdzenia przy podpisaniu umowy). 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE! 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy dopłacie do 

wycieczki.  

ZALICZKA:  50 zł/os 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 
wstępu oraz usługi 

przewodników i obiadu 

dwudaniowego płatnych 

dodatkowo –  20 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

130 zł/os 115 zł/os 105 zł/os 95 zł/os 90 zł/os 
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 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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