
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

TO JEDNA Z NAJCIEKAWSZYCH WYCIECZEK I DLA MŁODSZYCH I
STARSZYCH DZIECI

Wycieczka szkolna do pasieki - 1 dzień

Wyżywienie: bez wyżywienia 
Cena: od 180 zł/os
Wyjazd: z każdego miejsca w Polsce
Wszystkie grupy wiekowe

WYCIECZKA SZKOLNA DO PASIEKI

Życie pszczół, 
ich rola w ekosystemie, 
zawód pszczelarza, 
zajęcia interaktywne – warsztaty, 
rośliny miododajne, 

g. 9.00 Zbiórka i wyjazd
g. 10.00 II śniadanie (we własnym zakresie)
g. 10.30 Warsztaty

życie rodziny pszczelej o każdej porze roku, 
budowa i zasiedlanie mikroulików larwami pszczoły
murarki, 
jak możemy pomóc pszczołom przetrwać,
budowa ula, 
zwiedzanie ogrodu miododajnego, 
zwiedzanie skansenu, 
produkty pszczele, degustacja produktów pszczelich
(różne rodzaje miodów, pierzga, pyłek)

ok. g. 17.00 powrót na miejsce

Jednodniowa wycieczka do podwarszawskiej pasieki 
z ciekawym programem warsztatowo-edukacyjnym.
W czasie wycieczki dzieci poznają zawód pszczelarza,
życie pszczół i ich znaczenie w ekosystemie. 
Warsztaty prowadzone przez  zawodowych pszczelarzy
posiadających bogatą tradycję oraz wykładowców wielu
konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu
pszczelarstwa.



DODATKOWE INFORMACJE

TO JEDNA Z NAJCIEKAWSZYCH WYCIECZEK I DLA MŁODSZYCH I
STARSZYCH DZIECI

Grupa min. 25 os:.........................................230 zł/os
Grupa 26-30 os..............................................200 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 190 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 180 zł/os

warsztaty tworzenia recyklingowych
domków dla pszczół
obiad
ognisko/grill

CENNIK

Potrzebujesz wyceny dla innej ilości uczestników
skontaktuj się z nami.

Fakultatywnie*

*dodatkowo płatne

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

WYCIECZKA SZKOLNA DO PASIEKI

opiekę pilota
realizację programu wycieczki
ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
GRATIS 1 opiekun na 15 uczestników 

transportu - wyceniany każdorazowo indywidualnie
obiadu – dodatkowa opcja
organizacji ogniska/grilla – dodatkowa opcja
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
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