
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

JAK POWSTAJE CHLEB? CZY MĄKA WYSTARCZY?

Ilość dni: 1
Transport: autokar
Wyżywienie: pieczone kiełbaski,
słodki poczęstunek
Cena: od 130 zł/os
Wyjazd: Warszawa i okolice

WYCIECZKA SZKOLNA - OD ZIARENKA DO
BOCHENKA

 

staropolskie powitanie przez gospodarza
ubranego w strój ludowy
słodki poczęstunek w gospodzie dzieci i
opiekunów
przejażdżka po okolicy Gościńca zadaszonym
wozem traperskim
zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą
etnograficzną
spacer przez las z zagrodą danieli

g. 9.00 Zbiórka i wyjazd
Przyjazd do Kawęczyna

zwiedzanie młyna wodnego połączonego ze starą
szkołą
pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety
pamiątkowej w kuźni
zajęcia w piekarni z pokazem przygotowania chleba
do wypieku
poczęstunek pod zadaszoną wiatą (pieczone
kiełbaski)
zabawa na placu zabaw 

ok. g. 15.00 powrót na miejsce

Jednodniowa wycieczka szkolna „Od
ziarenka do bochenka”.
Wycieczka edukacyjna do Gościńca w
Kawęczynie.
Na dzieci czeka wiele atrakcji w tym
warsztat wyrabiania chleba.



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 180 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 170 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 150 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 130 zł/os

CENNIK programu podstawowego:

Potrzebujesz wyceny dla innej ilości uczestników
skontaktuj się z nami.

CREATIVECLUB TRAVEL
CCEDU DAGMARA GLINKA, UL. KLIMCZAKA 17/80, 02-797 WARSZAWA

 NR KONTA: 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533

 

+48 602 211 911 BIURO@CREATIVECLUBTRAVEL.PL CREATIVECLUBTRAVEL.PL

opiekę pilota, przewodnik, bilety wstępu
realizację podstawowego programu
wycieczki
ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
GRATIS 1 opiekun na 15 uczestników

transportu - każdorazowo wyceniany
indywidualnie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji 
własnych wydatków

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DODATKOWE INFORMACJE
Przedstawiony program wycieczki jest ramowy i
może ulec zmianie
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu ust.66 § 1 Kodeksu
Cywilnego
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie w zależności od zmian cen u przewoźników
czy podwykonawców.
W porozumieniu z Zamawiającym program może
być zmodyfikowany zgodnie ze wskazówkami.

rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i mailowo
potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w
wysokości 30% wartości zamówienia
pozostała część płatności płatna przed wyjazdem

WARUNKI REZERWACJI

WYCIECZKA SZKOLNA - OD ZIARENKA DO
BOCHENKA
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