
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

SPOTKANIE Z NATURĄ NA POLSKIEJ WSI W ZAGRODZIE
EDUKACYJNEJ.

Ilość dni: 1
Transport: autokar
Wyżywienie: drobny poczęstunek na
miejscu i degustacja, kiełbaska z grilla,
pieczywo 
Cena: od 160 zł/os
Wyjazd: Warszawa i okolice

WYCIECZKA SZKOLNA DO ZAGRODY
EDUKACYJNEJ JULIANÓWKA

 

Pranie na tarze
Mazowieckie wyplatanki
Wizyta w mini zoo
Rozplątywanie warkocza – zabawa
umysłowo-ruchowa

g. 9.00 Zbiórka i wyjazd
Przyjazd na miejsce i zapoznanie z obiektem,
poczęstunek po podróży
Warsztat: Od mleczka do serka i masełka oraz
degustacja serka i masełka na wiejskim chlebku
Warsztaty:

Kiełbaska z grilla
Zabawy na placu zabaw

ok. g. 15.30 powrót na miejsce

Jednodniowa wycieczka szkolna do Mazowieckiej Zagrody
Edukacyjnej. 
W czasie wycieczki dzieci dowiedzą się jak wygląda życie
na wsi i działalność gospodarstwa rolnego. 
Dodatkowo będą mogły wziąć udział w wybranych
warsztatach regionalnych co jeszcze bardziej zbliży je do
tradycyjnego życia na wsi.
Na dzieci czeka również spotkanie ze zwierzętami i zabawa
na placu zabaw.

warsztaty:

*dodatkowo płatne

Fakultatywnie*

Wyplatanie z siana, przejażdżka na kucyku, przejażdżka
wozem konnym, rozgrywki sportowe, zabawy ruchowe z
chustą Klanza, malowanie płotków, rzuty do celu,
strzelanie z łuku, ludowe instrumenty muzyczne, jak
glinka zmienia się w naczynka



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 220 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 200 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 180 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 160zł/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
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 DO KOPALNI SOLI W KŁODAWIE
WYCIECZKA SZKOLNA DO ZAGRODY

EDUKACYJNEJ JULIANÓWKA
 

SPOTKANIE Z NATURĄ NA POLSKIEJ WSI W ZAGRODZIE
EDUKACYJNEJ.
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