
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1 -dniowej)

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE- SKANSEN BOJOWY ARMII

WOJSKA POLSKIEGO

Rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Dęblina. Zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie,  największej  placówki  w  regionie   prezentującej  zabytki  techniki  lotniczej  oraz
pamiątki  związane  z  polskim  lotnictwem  wojskowym.  Zwiedzanie  umilają  częste  przeloty
wojskowych statków powietrznych, treningi pilotów uczących się w dęblińskiej „Szkole Orląt”. 

Następnie przejazd autokarem do  Skansenu Bojowego  Armii Wojska Polskiego   w całości
poświęconego wydarzeniom z II Wojny Światowej. W programie zwiedzanie wystawy zbiorów
militarnych budynku  Centrum  Kultury  i  Tradycji  Historycznej,  ekspozycji  militarnej
w  napowietrznej  części  muzeum,  udział  w  programie  edukacyjnym  połączonym  z  lekcją
patriotyczną i zajęciami terenowymi.

W programie wizyta  w skansenie,  gry  i  zabawy  m.in  przeciąganie liny,  rzut  świecą dymną,
przejście z przewodnikiem przez okopy.  Uczestnicy zobaczą też  czołgi i  pojazdy z II  Wojny
Światowej, 

Wizytę w skansenie zakończy  Ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek.  Przewidziany
czas wolny na zakup pamiątek militarnych dostępnych na miejscu. W godzinach wieczornych
powrót do Radomia.

Program wycieczki jest ramowy  zależy od dostępności atrakcji 
Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu 

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.
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W cenie wycieczki:

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 usługi licencjonowanych przewodników

 ubezpieczenie NNW

 1 fotografię pamiątkową ( z samolotem lub helikopterem)

 Bilety wstępu 

 ognisko 

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.
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