
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

JANÓW LUBELSKI- LUBLIN 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (2-dniowej)

PIERWSZY DZIEŃ   

Wyjazd  w  godzinach  porannych  w  kierunku  Janowa  Lubelskiego.  Odwiedzimy Park  Rekreacji

„Zoom Natury” gdzie czekają na uczestników wycieczki wspaniałe atrakcje warsztaty tematyczne:

„Egzotyczne  zwierzęta”   lub  „Między  Nami  Jaskiniowcami  archeologia  na  wesoło”  oraz

warsztat:  „Eksperymenty  szalonego  chemika”a  w  Parku  Kreatywnym:  wielkie  kształtki

piankowe,  huśtawki  zjeżdżalnie,  grający  las,  trampoliny.  Przejazd  autokarem  do  miejsca

zakwaterowania (pokoje 2-5 osobowe), obiadokolacja.

DRUGI DZIEŃ  

Po  śniadaniu  zwiedzanie z  przewodnikiem Starego  Miasta -    Wzgórze  Zamkowe z  Zamkiem

Lubelskim, wejściem na taras widokowy na Baszcie Zamkowej, Brama Grodzka, Bazylika Ojców

Dominikanów,  Rynek  z  gmachem  Trybunału  Koronnego, Archikatedra  wraz  z  kryptami,

skarbcem i zakrystią akustyczną , Brama Krakowska, Nowy Ratusz. 

Po południu wyjazd  w drogę powrotną.  W trakcie przejazdu dłuższy postój  na posiłek płatny we

własnym  zakresie  lub  możliwość  wykupienia  obiadu  w  Parku  „Zoom  Natury”  w  cenie  18zł).

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Dodatkowe propozycje nie zawarte w cenie wycieczki:

* wnętrze Kaplicy Zamkowej z unikalnymi freskami rusko- bizantyjskimi

*Przejście 300-metrową trasą podziemną pod Starym Miastem

*Zoom Natury Laboratorium wiedzy pełny program

*Zoom Natury Film 3D 

*Zoom Natury Exit room dla os .pow.13 r. ż.

*Zoom Natury Park Linowy dla os. pow.140cm wzrostu.

* Zoom Natury obiad dwudaniowy 
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Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 usługi licencjonowanych przewodników

 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja

 ubezpieczenie NNW

 bilety wstępu oferty ogólnej

Ostateczna  cena  wycieczki  kalkulowana  jest  po  wspólnym  ustaleniu  wersji  programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

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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