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MAJDANEK 

 

  

 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Lublina.  

Pobyt na terenie Muzeum na Majdanku połączony z aktywnym udziałem 

młodzieży w zajęciach edukacyjnych:  
  

 Prezentacja multimedialna lub projekcja filmowa lub analiza źródeł 

historycznych; 

 Pogadanka; 

 Zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego. 

 

 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. 30-40 zł/os. 

(do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

 

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych.  

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

ZALICZKA: 50zł/os 

 

Tematy zajęć edukacyjnych (jeden do wyboru):  
  Danuta Brzosko-Mędryk: młodość, trauma, wartości. Spacer biograficzny 

po miejscu pamięci; 

 Majdanek powraca w snach; 

 Różne losy – podobne marzenia. Więźniowie i obóz na Majdanku  

w relacjach wideo świadków historii; 

  Leczenie czy eksterminacja? Z historii szpitala w obozie koncentracyjnym 

na Majdanku.  
  Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku; 

  „Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku”. Rzeczywistość 

obozowa w dzienniku Jadwigi Ankiewicz; 

 Sprawcy – zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Holokaustu?  

 

 
 
 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki 

 Realizacje programu; 

 Zajęcia edukacyjne; 

 Podatek VAT. 
Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

160 zł/os 140 zł/os  125 zł/os  120 zł/os  115zł/os 

mailto:grupy@biuropodrozybajka.pl


Biuro Podróży BAJKA S.C. 

E-mail: grupy@biuropodrozybajka.pl;  tel. + 48 505 904 524 lub +48 505 904 528 

www.biuropodrozybajka.pl 

 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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