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MANDORIA - 1 dzień
MANDORIA
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd do Rzgowa.
Mandoria Miasto Przygód to pierwszy w centralnej Polsce całoroczny park rodzinnej rozrywki, a jednocześnie
największy w Europie park tematyczny "pod dachem". Jego cały wygląd i wszystkie atrakcje mają ten sam
motyw przewodni - handel w Europie w epoce renesansu, a przyjaźni mieszkańcy zapraszają swoich Gości do
odkrywania uroków renesansowego miasta portowego. Sercem Mandorii jest port z zatoką, gdzie można
popływać łódką albo dostać się na pokład wraku wystającego z wody. Jest też wiele urokliwych miejsc, w
których można przysiąść i zregenerować siły. Mandoria to park rozrywki osób w każdym wieku, które mogą
spędzić czas na świetnej zabawie. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), opieka pilota, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT-marża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
Opłat i wycieczek fakultatywnych.
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 99 zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i
zniżek.
Uwagi:
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2021 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017
roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.
Terminy i ceny:
19.11 - 19.11.2022

149 zł

