
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

CHATA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Ilość dni: 1

Transport: autokar
Wyżywienie: obiad + słodki
poczęstunek 
Cena: od 180 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA 
 

spotkanie ze świętym Mikołajem
świąteczne animacje
kino świętego Mikołaja
obiad i słodki poczęstunek – muffinka z herbatą lub gorącą czekoladą do wyboru
warsztaty tematyczne ◦ "Mydełka pachnące świętami",  "Rozświetlamy święta" – wykonywanie
ozdobnych lampionów świątecznych, "Zdobienie pierników świątecznych", "Świąteczna poczta"
– projektujemy i samodzielnie tworzymy świąteczną kartkę z życzeniami, którą odpowiednio
zaadresowaną (do babci, dziadka, koleżanki itp.) wysyłamy za pośrednictwem Świętego
Mikołaja;
zimowe dinozaury lub zabawa w kosmicznym promie.

Wyjazd w godzinach porannych
ok. g. 11.00 Przyjazd do Chaty Świętego Mikołaj

Powrót w godzinach popołudniowych/wieczornych

W magicznej atmosferze rozświetlonej tysiącem świateł czeka na Was
niezapomniana świąteczna przygoda. Renifery z daleka przywołują Gości na to
fantastyczne spotkanie a dzielni pomocnicy – Elfy zabiorą Was w magiczny świat
baśniowych zabaw. Korzenne smaki i zapachy zapewne przywołają moc
wspomnień z dzieciństwa a Najmłodszym zapadną w pamięci na długo. Daj się
ponieść fantazji i dołącz do drużyny Świętego Mikołaja!



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 250 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 220 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 200 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 180 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
realizację programu wycieczki + bilety
wstępu PEŁEN PAKIET
obiad + słodki poczęstunek
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 KŁODAWIEWYCIECZKA SZKOLNA 
CHATA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

https://creativeclubtravel.pl/wycieczka-szkolna-do-pasieki/?preview=true#
https://creativeclubtravel.pl/wycieczka-szkolna-do-pasieki/?preview=true#
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