MAZURSKI KULIG W PUSZCZY
PISKIEJ
Termin: 09-02-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich godzina 08:00
Zapraszamy na Mazury na kulig. W zimowej mazurskiej scenerii ze śpiewem na ustach i pochodniami
w dłoni przemierzymy malownicze tereny Puszczy Piskiej rzeki Krutyni. Na koniec przy ognisko
czeka nas rozgrzewający poczęstunek regionalny oraz gorący poczęstunek.

Program:
Proponowany program wycieczki :
8.00 wyjazd z Warszawy (Plac Bankowy)
ok. 12.00 przyjazd do gospodarstwa w Gałkowie
●
●
●

Kulig na saniach na terenie malowniczej Puszczy Piskiej
"Ognisko" z kiełbaskami w "kuźni", zabawa przy muzyce
Rozgrzewający poczęstunek regionalny

Planowany powrót do Warszawy około godziny 19.30

Cena zawiera: transport autokarem klasy** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami
drogowymi i parkingowymi, Kulig na saniach, porcja kiełbaski,ketchup, musztarda, pieczywo,
obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki i w zwiedzanych obiektach, ubezpieczenie
NNW.

Koszt Uczestnictwa:
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119.00 zł zwykły / normalna ;

107.00 zł dla seniora / stały klientów ;

89.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 10 zł (cztery pierwsze miejsca w autokarze) * miejsce
duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba miejsc ograniczona).
Zadatek musi zostać dokonana w ciągu 3 dni od momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 15
dni przed rozpoczęciem wycieczki. Cena wycieczek jednodniowych nie zawiera wyżywienia. Biuro
zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie ustalona
po rezerwacji wszystkich wstępów. Miejsca w autokarze są numerowane. Wybór numeru następuje
po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. W przypadku małej ilości uczestników wycieczki transport
autokarem może być realizowany mniejszym autokarem lub busem. Poniżej zamieszczamy schemat
typowego autokaru (aby zobaczyć kliknij poniższą miniaturkę). Miejsca w autokarze są numerowane.
Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a autokarze jest
przykładowy i może ulec zmianie. UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym
Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące
takie jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub
osób im bliskich, śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży.
Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami
rezygnacji w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne).
Osobom starszym lub leczącym się zalecamy rozsszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe,
gdyż tylko w takim przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów.
Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klinetom
mozemy zaproponować zawarcie umowy takiego ubezpieczenia przy zapisie na wycieczke i przy
okazaji umowy organziacji wycieczki. Koszt ubzpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny
imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 8,5 % ceny imprezy. _
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