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ENERGETYCZNE CENTRUM NAUKI

29.01.2022r

Zagnańsk - Dąb Bartek nazywany Królem Puszczy Świętokrzyskiej, jest najsłynniejszym polskim drzewem. Dąb
Bartek jest najpotężniejszym spośród rosnących obecnie drzew tego gatunku w Polsce. Kielce - zwiedzanie
ekspozycji Energetycznego Centrum Nauki połączone z udziałem w warsztatach organizowanych w laboratorium
„Generator Mocy”. Chrusty - Oceanika: zgromadzono tu zwierzęta i rośliny z wód
rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata, podzielone według miejsca ich
występowania.
Program:
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Zagnańska (ok. 180 km)
Zagnańsk - Dąb Bartek nazywany Królem Puszczy Świętokrzyskiej, jest
najsłynniejszym polskim drzewem. Dąb Bartek jest najpotężniejszym spośród rosnących obecnie drzew tego
gatunku w Polsce.
Kielce - zwiedzanie ekspozycji ENERGETYCZNEGO CENTRUM NAUKI połączone z udziałem w warsztatach
organizowanych w laboratorium „Generator Mocy”.
Chrusty - OCEANIKA: zgromadzono tu zwierzęta i rośliny z wód rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata,
podzielone według miejsca ich występowania.
Powrót do Warszawy
UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty
zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności. W czasie wycieczki
przewidziana jest przerwa na obiad. Senior - osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, opiekę pilota - przewodnika na całej trasie wycieczki,
realizację programu (przewodników miejscowych), ubezpieczenie NNW (5000 zł), zestawy Tour Guide podczas
zwiedzania z przewodnikiem
Cena nie zawiera: - gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 49 zł/os
- zestawu obiadowego: 33 zł/os (płatność w biurze), 36 zł/os (płatność u pilota w dniu wyjazdu).
WYJAZD: 08:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 20:30 - Warszawa,
Cena/os.: 195 PLN

Cena senior: 175 PLN

Organizator BP ARTUR
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