
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Z WIZYTĄ U KOPERNIKA

Ilość dni: 1

Transport: autokar
Wyżywienie: obiad
Cena: od 120 zł/os
Wyjazd: cała Polska

WYCIECZKA SZKOLNA DO TORUNIA
 

pomnik Mikołaja Kopernika, kamienica Rynek Staromiejski nr 36
Ratusz Staromiejski, kamienica ul. Kopernika 40,
wejdziemy do Domu Mikołaja Kopernika, 
kamienice ul. Kopernika 15 i 17, Katedra Świętojańska (Kaplica
Kopernikańska),
budynek dawnego kolegium jezuickiego, ruiny kościoła św. Mikołaja,
Planetarium (z zewnątrz), Collegium Maius, Fontanna Cosmopolis

g. 6.00 Zbiórka pod szkołą i wyjazd
ok. g. 10.00 do Torunia i spotkanie z przewodnikiem
Zobaczymy m.in.

g. 13.30 obiad + czas na zakup pamiątek
g. 15.00 Seans w Planetarium
ok. g. 17.00 wyjazd z Torunia
Powrót w godzinach wieczornych/nocnych w zależności od odległości

Toruń to niezwykłe miejsce, w którym swój ślad zostawił Mikołaj
Kopernik. 
Wycieczka obowiązkowa dla wszystkich uczniów. W czasie
wycieczki przeniesiemy się w czasy wielkiego Astronoma, będzie
okazja zobaczyć jak żył i jak pracował. 
Ta niezwykła przygoda na długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników.
Poznamy Mikołaja Kopernika w nieco innej odsłonie niż ta znana
nam z podręczników.
Czy wiesz, że Mikołaj Kopernik interesował się... kanapkami?
Dlaczego?
O tym i jeszcze więcej w czasie naszej wycieczki.

Toruń Krzyżacki
Spacer po Starym Mieście + Toruń Krzyżacki

 Baza MARS#17  
wystawa interaktywna Geodium 
 

FAKULTATYWNIE:

Inne trasy zwiedzania:

W planetarium możliwość dodatkowo zwiedzenia
wystaw:



DODATKOWE INFORMACJE

Grupa min. 25 os:......................................... 200 zł/os
Grupa 26-30 os.............................................. 170 zł/os
Grupa 31-40 os.............................................. 140 zł/os
Grupa 41-50 os.............................................. 120 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 i przewodnika
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
Z WIZYTĄ U KOPERNIKA

WYCIECZKA SZKOLNA DO TORUNIA

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

