WYCIECZKA
DOLublin
PARYŻA
i okolice
6 dni
Program:
- wyjazd autokaru do Lublina,
- przyjazd do Lublina i zwiedzanie według wybranego wariantu:
„Legendy Lublina” - podczas zwiedzania z przewodnikiem poznamy tajemnicze i
niesamowite historie związane Lublinem, m.in. legendy o Czarciej Łapie, o Leszku
Czarnym, o relikwiach Drzewa Krzyża Świętego, o Ojcu Ruszlu i o kamieniu nieszczęść.
Czas zwiedzania: ok. 2 godz.,
Polskie Radio Lublin - zwiedzanie siedziby regionalnej rozgłośni radiowej ok. 45-90
min ( w zależności od ilości osób)- bezpłatnie
Pobyt na Sali zabaw Fiku- Miku -1 h-8zł/os, 1,5 h-11zł/os, 2h -13zł/os,
Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen), w którym zobaczyć można dawną drewnianą
zabudowę wiejską z regionu Lubelszczyzny oraz "Miasteczko Prowincjonalne Europy
Środkowej" oraz wziąć udział w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjnych (szczegóły
w BTiH Paulina”)- 6-10 zł/os. w zależności od tematu zajęć.
Arena Lublin - zwiedzanie stadionu (sala konferencyjna, trybuna prasowa, strefa VIP w tym loża prezydencka, sala restauracyjna, trybuna VIP, płyta boiska, szatnie
piłkarskie). Zwiedzanie trwa ok. 45 minut. Czynne: od poniedziałku do piątku w godz.
09:00-16:00) po wcześniejszej rezerwacji. Koszt: 3 zł/bilet ulgowy,
spektakl w Teatrze – w zależności od teatru ok. 17-20 zł
RANCZO ARKA - to kilkuhektarowy atrakcyjnie zagospodarowany teren, prezentujący
bogactwo roślin jak i różnorodność zwierząt w czystym i spokojnym otoczeniu.

czynnym wypoczynku, polegającym na korzystaniu z wielu atrakcji. Są to m.in.

Cena:
80 zł/os. - ok. 30 + 3 opiekunów

oglądanie zwierząt z przewodnikiem (konie, osły, renifery, górskie bydło szkockie,

60 zł/os. - ok. 44 + 4 opiekunów

Program pobytu (3 – 4 godz.) dla grup przedszkolnych i szkolnych opiera się na

bydło węgierskie, lamy, muflony itd.), przejażdżka kolejką wąskotorową, Zamek
Dmuchaniec, plac zabaw dla dzieci. Za dodatkową opłatą można zorganizować
przejażdżkę wozem taborowym po lesie, strzelanie z łuku, ognisko z pieczeniem
kiełbasek. -25zł+ 10zł ognisko/os
Mini ZOO Leonów- zwiedzanie ZOO z przewodnikiem oraz szaleństwa na

Cena obejmuje:
przejazd komfortowym
autokarem, opłaty parkingowe,
ubezpieczenie NNW na sumę
5000zł,
opiekę pilota

dmuchawcach + ew. poszerzona oferta o 2h grę terenową (klasy 1-3) 15-20 zł/os,
obiad w restauracji lub w Mc’Donalds-11-18zł/os
wyjazd w drogę powrotną

Dodatkowo płatne :
obiad,
bilety wstępu, których koszt
uzależniony jest od wybranych
wariantów zwiedzania

