Biuro Podróży Index, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice
tel.: 32 781 8341, 32 781 7924, 32 781 7925, fax: 32 206 80 22
Kontakt w sprawie oferty: michal.f@indexpolska.com.pl
tel. 32 781 8341 wew. 120, tel. kom. 730 830 104

DLA :

CKZiU w Jaworznie – p. Ewelina Stawska

IMPREZA:

WYCIECZKA SZKOLNA DO DREZNA (Manufaktura Volkswagena) – 1 dzień

TERMIN:

13.10.2022 – do potwierdzenia

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI :
1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych z Jaworzna ok. 05:00 do Drezna.
Zwiedzanie Szklanej Manufaktury Volkswagena, gdzie odbywa się produkcja końcowa luksusowego
Volkswagen Phaetona.
Zwiedzanie miasta zaczniemy od reprezentacyjnego Placu Teatralnego z dekoracyjną Operą i
kościołem dworskim, idąc w kierunku pałacu Zwinger, który stanowi perłę saksońskiego baroku.
Zwiedzając dalej miasto obejrzymy zamek królewski, który stanowił główną rezydencję elektorów i
królów Saksonii. Wśród licznych kolekcji i wystaw prezentowanych na zamku najsłynniejszą kryje
Zielony Skarbiec.
W drodze na Nowy Rynek obejrzymy Fuerstenzug, czyli największy porcelanowy obraz na świecie,
przedstawiający władców Saksonii. Pośród reprezentacyjnych budynków rynku, takich jak Muzeum
Transportu , Albertinum z Państwowymi Zbiorami Sztuki wyróżnia się urodą odbudowany w całości po
wojnie kościół protestancki.
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.
CENA:
Dla grupy min. 45 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

205,00 PLN/os.

Dla grupy min. 40 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

225,00 PLN/os.

Dla grupy min. 35 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

255,00 PLN/os.

Dla grupy min. 30 uczniów

+ 2 opiekunów gratis

290,00 PLN/os.
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CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem wyjazd Jaworzno
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
opieka pilota
gratis miejsca dla opiekunów
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
CENA NIE ZAWIERA:
Kosztów wstępów :
Drezno - Fabryka Volkswagena zwiedzanie dla grup do 15 osób z przewodnikiem w j.polskim lub
angielskim 70 € / grupa – przy 40 os. koszt to 3 x 70 Euro
€14.00 €0.00 Drezno - Zwinger Łączony bilet (Galeria Obrazów Starych Mistrzów, Zbiory Porcelany,
Salon Matematyczno-Fizyczny), dzieci i młodzieży do lat 17 wstęp gratis, 11 € pow. 17 lat
€14.00 €0.00 Drezno - Historyczne Zielone Sklepienie dzieci i młodzieży do lat 17 wstęp gratis, 11 €
pow. 17 lat
UWAGI :
DOKUMENTY Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i
pozwala na stwierdzenie tożsamości.
PROGRAM WYCIECZKI jest programem ramowymi możemy dostosować go do Państwa wskazówek i
potrzeb. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje
o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.
TOUR GUIDE – zestaw słuchawkowy umożliwia łatwy przekaz informacji przez przewodnika lub pilota
wycieczki nawet w najbardziej zatłoczonych i gwarnych miejscach. Dzięki temu unikamy sytuacji, w
której nasi turyści mają problem z odbiorem wiadomości dotyczących zwiedzanego obiektu lub informacji
o miejscach i godzinach zbiórek. Korzystanie z TOUR GUIDE SYSTEM umożliwia również skrócenie
czasu zwiedzania, co ma niebagatelne znaczenie przy realizowaniu bogatego programu wycieczki.
Polecamy szczególnie przy dużych grupach. Rezerwację systemu tour guide należy zgłosić najpóźniej
25 dni przed wyjazdem .
BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie niezależnie od Biura
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen
biletów. Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów . Zniżki dla grup szkolnych
udzielane są po okazaniu listy uczestników ( nazwisko, imię, datę urodzenia, pieczęć i podpis
szkoły.)
REZERWACJA WYCIECZKI- można jej dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dokonanie rezerwacji
terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do
zorientowania się czy jest odpowiednia liczba chętnych osób. Prosimy o odpowiedź telefonicznie lub
drogą mailową z potwierdzeniem lub anulowaniem rezerwacji.

