DYWANY KWIATOWE Z LISTY
UNESCO
Termin: 20-06-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich godzina 10:00!
Program:
godz. 9.45 Podstawienie autokaru na Placu Bankowym w Warszawie
godz. 10.00 wyjazd z Warszawy i przejazd w kierunku Spycimierza (ogółem ok. 170 km)
Tur
●

drewniany kościół z XVIII w Turze p.w. Świętego Piotra i Pawła

Uniejów

●
●
●

Rynek miejski z 25 metrową neobarokową dzwonnicą, która pełni obecnie funkcje zegara
Architektoniczna perełka czyli kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP
Zamek Uniejowski oraz park (zewnątrz)

Spycimierz
●

●

spacer po ulicach wsi, oglądanie pracy mieszkańców układających na odcinku ok. 1,5 km dywany
kwiatowe
godz. 17.00 rozpoczęcie procesji Bożego Ciała, która idzie po dywanie z kwiatów

Planowany powrót do Warszawy około godziny 22.00

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.
.
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97.00 zł zwykły / normalna ;

87.00 zł dla seniora / stały klientów ;

73.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Cena zawiera: transport autokarem klasy** (Mercedes, Bova, Setra) z wszystkimi opłatami
drogowymi i parkingowymi, bilety wstępu, obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki i
w zwiedzanych obiektach, ubezpieczenie NNW. 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). Zaplanowane wejścia do obiektów
sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć
się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu
wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza
lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie.
Miejsca w autokarze są numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu
wycieczki. Rozkład miejsc a autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać
dokonany w ciągu 3 dni od momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 15 dni przed
rozpoczęciem wycieczki. 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 rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w
takim przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można
wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować
wykupienie umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia
można zawrzeć przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty
rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 8,5 % ceny imprezy.
Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie
pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i
umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość
religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał
oddalić się by pełnić posługę w terenie.
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