
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

KAZIMIERZ DOLNY- MAGICZNE OGRODY

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1-dniowej)

Wyjazd  w  godzinach  porannych  w  kierunku  Kazimierza  Dolnego.  Na  początku  naszej

wycieczki odbędziemy spacer po kazimierskiej  Starówce,  następnie zwiedzanie Muzeum

Klocków  Lego i   jedna  z  najważniejszych  atrakcji  turystycznych  i  obowiązkowy  punkt

programu  Pokaz  Zaplatania  Kazimierskiego  Koguta,  każdy  z  uczestników  wycieczki

otrzymuje tradycyjny wypiek. Następnie przejazd do Janowca i czas na kreatywną zabawę w

Magicznych Ogrodach,  to  najpopularniejszy baśniowy zakątek rozwijający wyobraźnię  z

całym  mnóstwem  różnorodnych  atrakcji  m.  in.  Dom  Czarodzieja,  Bulwiaki,  Tratwy,

Krasnoludy,Smocze  Gniazdo,  Mroczysko.  Ogród  został  zaprojektowany dla  różnych  grup

wiekowych.  Park  nastawiony  jest  na  budowanie  długotrwałych  przeżyć  i  pięknych

wspomnień.

Po południu wyjazd w drogę powrotną.  (  posiłek dodatkowo płatny możliwość zamówienia

obiadu w Magicznych Ogrodach ). Zakończenie wycieczki w  godzinach wieczornych.

Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 usługi licencjonowanych przewodników

 ubezpieczenie NNW

 bilety wstępu oferty ogólnej
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Ostateczna  cena  wycieczki  kalkulowana  jest  po  wspólnym  ustaleniu  wersji  programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Dodatkowe propozycje nie zawarte w cenie wycieczki*:

 Rejs  Wisłą  do ruin  zamku  Firlejów w  Janowcu  i  wejście  na  ruiny w okolicach

Kazimierza  Dolnego  Wisła  tworzy  niezwykle  malowniczy  przełom  pomiędzy

stromymi  wzniesieniami  po  obu  brzegach.  Małopolski  Przełom  Wisły,  mający

długość ok. 80 km, jest najbardziej wysuniętym na wschód odcinkiem tej rzeki.

Wszystkie treści,  materiały  oraz elementy  graficzne umieszczone  w powyższej  ofercie  oraz na tej  stronie  internetowej  są

własnością  „LAGUNA”   F.H.U.   Mariusz  Jaroszek.  Całość  prezentowanej  strony  chroniona  jest  prawami  autorskimi

regulowanymi  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

 LAGUNA F.H.U. Mariusz Jaroszek | NIP 948 124 54 40  | Regon 672747827
www.busy-jaroszek.pl26-600 Radom ul. Gauze 5

e’mail : biuro@busy-jaroszek.pl
      tel. 502 127 601

mailto:biuro@busy-jaroszek.pl
http://www.busy-jaroszek.pl/

