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

Zamek Krzyżtopór i Krzemionki Opatowskie
OFERTA CAŁOROCZNA 2019-2020

KOD: WJSCBB-ZKKO
Rodzaj grupy: SZKOLNA

już od:

• przewodnicy w każdej atrakcji

69,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 50-54+4 uczestników
DZIEŃ 1
wyżywienie: bez wyżywienia
• Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki - są to największe w Europie pola górnicze z podziemnymi chodnikami, szybami
wydobywczymi i wentylacyjnymi sprzed 5 tysięcy lat! Co więcej, wydobywany tu szary krzemień pasiasty jest skałą, z której wyrabiano na miejscu
siekierki, i to na skalę przemysłową. Trasa turystyczna liczy ok. 1,5 km długości i prezentuje oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń, hałdy
górnicze oraz zagłębienia po szybowe składające się na wyjątkowy krajobraz przemysłowy sprzed 5000 lat. Najciekawszą częścią trasy jest jej
fragment poprowadzony pod ziemią.
• Ruiny Zamku Krzyżtopór - ruiny powstałej w 1 połowie XVII wieku rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi. Zbudowany
przez wojewodę Krzysztofa Ossolińskiego; nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny zamek w stylu włoskim typu palazzo in fortezza.
Orientacyjna godzina powrotu - 19.00

CENA WYCIECZKI
Rodzaj grupy: szkolna
GRUPA
20-26+2 27-32+2
CENA
124 zł
108 zł

33-39+3
97 zł

40-44+3
80 zł

45-49+3
75 zł

50-54+4
69 zł

55-60+4
INNA
69 zł ZADZWOŃ

plus koszt biletów wstępu w wys. ok. 21,00 zł od osoby
CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem turystycznym, miejsca gratis dla opiekunów, 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

str. 1 z 1

