Grupa MP Biuro Turystyczne
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Szlakiem Jana Kochanowskiego
OFERTA CAŁOROCZNA 2019-2020

KOD: WJMCBB-SJK
Rodzaj grupy: DOROŚLI

już od:

52,00 zł

Cena dla grupy 50-54 uczestników
DZIEŃ 1
Wyjazd ok. 8.00
wyżywienie: bez wyżywienia
• Sycyna - miejsce urodzenia Jana Kochanowskiego - znajduję się tu park, w którym obejrzeć możemy fundamenty dworu Kochanowskich, w
który urodził się i spędził 15 lat życia najsłynniejszy z rodziny - Jan Kochanowski.
• Muzeum Regionalne i Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - Nekropolia rodu Kochanowskich - miasteczko związane z czarnoleskim okresem
życia Kochanowskiego. Zobaczymy Muzeum regionalne z drzewem genealogicznym rodu Kochanowskich. Zwiedzimy także wnętrze kościoła i
kryptę Kochanowskich.
• Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - w klasycystycznym dworku Jabłonowskich utworzono Muzeum Jana Kochanowskiego.
Zgromadzono nieliczne, zachowane po Kochanowskim pamiątki. Dwór otacza piękny park głównie drzewa liściaste w tym 400 letni dąb - pomnik
przyrody. (Istnieje możliwość organizacji ogniska z własnym prowiantem)
Orientacyjna godzina powrotu - 16.30

CENA WYCIECZKI
Rodzaj grupy: dorośli
GRUPA
20-26
CENA
98,00 zł

27-32
84,00 zł

33-39
75,00 zł

40-44
62,00 zł

45-49
57,00 zł

50-54
52,00 zł

55-60
INNA
ZADZWOŃ
52,00 zł

plus koszt biletów wstępu w wys. ok. 22,00 zł od osoby
CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem turystycznym, opiekę pilota i przewodników miejscowych, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej), ubezpieczenia NNW,
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: NNW na 5 000 zł w cenie 1,00 zł lub na
10 000 zł w cenie 2,00 zł za każdy dzień, oraz ubezpieczenia Koszty Rezygnacji w razie odwołania lub przerwania wycieczki.
Składka ubezpieczeniowa wynosi 2,5% wartości wykupionej wycieczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Koszty-Rezygnacji.pdf
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