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     Poznań - Borysew 

Sugerowany program: 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd do Poznania. 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 

 Katedra wraz z X-wiecznymi podziemiami i grobami 

pierwszych Piastów i Złotą Kaplicą; 

 Stary Rynek: renesansowy Ratusz, domki budnicze, 

pręgierz, kamieniczki, studzienka Bamberki, Waga 

Miejska, Odwach, Pałac Działyńskich, 

 Kościół Farny – perła baroku i dawne kolegium jezuickie, 

 

 Wizyta w Muzeum Rogala.  

Warsztat wyrobu rogali świętomarcińskich połączonych z 

legendami, gwarą poznańską i degustacją rogali.  

 

Przejazd na zakwaterowanie w okolice Kórnika.  

Obiadokolacja.  

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach.  Nocleg  

 

Dzień 2 

Śniadanie. 

Wykwaterowanie.  

Przejazd do Borysewa.  

 Pobyt na terenie parku, gdzie dzikie zwierzęta z całego świata są 

na wyciągnięcie ręki.  W dolinie Neru można spotkać 

najgroźniejsze zwierzęta. Na obszarze 25 hektarów żyje ponad 500 

osobników z 5 kontynentów. Największą atrakcją parku są lwy 

białe, tygrysy bengalskie i tygrysy białe.  

W trakcie pobytu: 

 Zwiedzanie piesze z przewodnikiem;   

 Figlarnia: namiot sceniczny z gąsienicą, baseny z piłkami, 

zjeżdżalnie, trampolina; 

 Zajęcia edukacyjne na temat zwierząt w parku (temat dostosowany 

do wieku i zainteresowań grupy). 

 

 Ognisko na terenie parku.  

 

Powrót w godzinach wieczornych do miejsca podstawienia. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!   

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5000 NNW; 

 1 nocleg, 

1 obiadokolacja, 

1 śniadanie, 1 ognisko; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  125  zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

460 zł/os 410 zł/os 395 zł/os 385 zł/os 365 zł/os 
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Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 100 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w drugim dniu wycieczki; 

 Blubry – poznańskie muzeum legend w 6d; 

 Termy maltańskie – wizyta w poznańskim aquaparku; 

 Muzeum ICHOT Brama Poznania – zwiedzanie multimedialnej ekspozycji; 

 Rogalin – zwiedzanie pałacu i spacer do Rogalińskich Dębów. 

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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