
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

PLANETARIUM I EC1

Ilość dni: 1

Transport: autokar
Wyżywienie: obiad w EC1
Cena: od 150 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA DO ŁODZI
 

g. 8.00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd
g. 10.00 Przyjazd EC1 i zajęcia
edukacyjne 
g. 12.30 obiad
g. 13.00 Zwiedzanie ekspozycji
g. 14.00 Seans w Planetarium
g. 15.00 możliwość dalszego
zwiedzania, aż do zamknięcia
Powrót w godzinach
popołudniowych/wieczornych

Planetarium - jedno z najnowocześniejszych w Europie
z bogatą ofertą seansów dla wszystkich grup
wiekowych.
Centrum Nauki i Techniki EC1 to wyjątkowe miejsce na
mapie Łodzi. Zwiedzanie i doświadczanie, nauka i
zabawa w jednym, wykłady, zajęcia edukacyjne.
Zabieramy grupę na cały dzień edukacyjnych wrażeń.
W przerwie pyszny obiad serwowany na miejscu.

Złota 5tka EC1, program zawiera zagadnienia: Skąd bierze sie prąd?, ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
W AUDYTORIUM tematy do wyboru: Genialne geny, Intymne życie zwierząt i kwiatów, jak
uczyć się samodzielnie, Od dźwięku do koncertu - cechy dźwięku muzycznego.
Laboratorium i warsztaty do wyboru: "Kolory miedzi", "Ziemniak, plastik czy polimer?"

PROGRAM DO WYBORU

Warsztaty dla dzieci kl. 4-6, 7-8 i szkół ponadpodstawowych

Klasy 7 i 8 i szkoły ponadpodstawowe
Gra terenowa Od węgla do uranu" (max. 32 os.)
Grający będą musieli udać się w podróż, aby zakupić elementy niezbędne do zbudowania
reaktora jądrowego, który następnie samodzielnie zmontują. Zmierzą się zatem z zadaniem
transformacji z energii brudnej na czystą.



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 210 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 190 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 170 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 150 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, obiad
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
PLANETARIUM I EC1

WYCIECZKA SZKOLNA DO ŁODZI
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