
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

NIEZWYKŁA PRZYGODA W PODZIEMIACH KOPALNI SOLI W KŁODAWIE.

Wycieczka szkolna do pasieki - 1 dzień

Transport: autokar
Wyżywienie: bez wyżywienia 
Cena: od 170 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA DO KOPALNI SOLI W KŁODAWIE

Przejście Kłodawską podziemną trasą
turystyczną z przewodnikiem.
Zjazd szybem górniczym na 600 m pod
ziemię. 
prelekcja dotyczącą historii powstania złóż
kłodawskich oraz zastosowania soli,
przejście wyrobiskami korytarzowymi do
podziemnej kaplicy św. Kingi.
Szlak wycieczkowy przebiega pośród
pokładów unikatowej,
liczącej ponad 200 mln lat, soli różowej.

g. 7.00 Zbiórka i wyjazd
g. 10.00 Wejście do Kopalni (ok. 2,5h ) W Europie taka sól wydobywana jest tylko w

Kłodawie.
możliwość zakupienia pamiątek

Termy Uniejów
Piątek – środek Polski
Łęczyca i Zamek Królewski z warsztatami w Muzeum
Dolina Skrzatów

ok. g. 15.30 powrót na miejsce

Fakultatywnie*

*dodatkowo płatne

Jednodniowa wycieczka szkolna szkolna do Kopalni Soli w
Kłodawie. Niezwykłym przeżyciem dla uczestników jest
zjazd do podziemnych korytarzy cały czas czynnej kopalni
na 600 m pod ziemią.
Wraz z przewodnikiem poznamy historię kopalni, masę
ciekawostek.
Ta przygoda na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Wycieczka dla uczniów powyżej 7 r.ż.



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:.........................................240 zł/os
Grupa 26-30 os..............................................210 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 190 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 170 zł/os

CENNIK

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 po kopalni
realizację programu wycieczki
ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
GRATIS 1 opiekun na 15 uczestników 

transportu - każdorazowo wyceniany
indywidualnie
obiadu – dodatkowa opcja
ubezpieczenia kosztów rezygnacji 
własnych wydatków uczestników

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
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