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

Magiczne Ogrody
Cena dla grup szkolnych już od:
CENA
99,00 zł

OFERTA WIOSNA 2019 / JESIEŃ 2019

dla grupy

45-48+3

PROGRAM
Wyjazd ok. 07.45
wyżywienie: bez wyżywienia
• Magiczne Ogrody - są pierwszym w Polsce rodzinnym parkiem tematycznym, stworzonym w oparciu o oryginalną baśniową historię. Wśród setek
kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne krainy zamieszkiwane przez niezwykłe istoty. Każda z krain to sensoryczne pole doświadczeń, stymulujące
rozwój i wyobraźnię Twojego dziecka. Wszystkie atrakcje to wyzwania budujące pewność siebie i poczucie wartości. Podczas wycieczki odkryjemy baśniowe
krainy zamieszkane między innymi przez Wróżki Smużki, Bulwiaki i Krasnoludy. Poznamy baśniową historię parku i skorzystamy ze wszystkich atrakcji w tym
Krasnoludzkiej Karuzeli, tratw, Krasnoludzkiej Wieży Prób a także Mroczyska.

OPCJE FAKULTATYWNE, DODATKOWO PŁATNE
• Magiczne Ogrody - pakiet edukacyjny gry i zabawy z animatorem - bilety wstępu: 10,00 zł/os.
• zestaw obiadowy - 21,00 zł
Orientacyjna godzina powrotu - 17.00

CENA WYCIECZKI
GRUPA
CENA

25-31+2
134,00 zł

32-39+3
119,00 zł

40-44+3
104,00 zł

45-48+3
99,00 zł

49-53+4
106,00 zł

54-61+5
INNA
102,00 zł ZADZWOŃ

cena zawiera bilety wstępu i usługi przewodników miejscowych.
CENA OBEJMUJE: transport autokarem turystycznym, wyżywienie zgodnie z programem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i
przewodników miejscowych, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, podatek VAT marża.
CENA NIE ZAWIERA: 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

