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Organizator              Klient 
Sz. P. Anna Sliwińska 
Sz. P. Łucja Wilińska 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Zgorzelcu 
 

Biuro Turystki Młodzieżowej „Maciej Stanisz”  
ul. Żymierskiego 53 A/11 58-573 Piechowice  
tel. 075 7611106, fax. 075 7617203 skr. poczt 19  
zezwolenie (koncesja) UKFiT nr 0094  
konto bankowe: PKO BP I / O Jelenia Góra 
nr konta:18 1020 2124 0000 8402 0083 7310  
e-mail:karkonosze@stanisz.pl, www.stanisz.pl   

Piechowice dn. 22.09.2015 
 

OFERTA nr 247A/2015* 

3 dniowa wycieczka na trasie POZNAŃ–BISKUPIN-ROGALIN Wersja I 
Termin wyjazdu: 15-17.10.2015 il. uczestników 30/35 

Program wycieczki: 
 

15.10.2015 - wyjazd grupy autokarem ok. godz. 5.00 na wycieczkę do Poznania i Wielkopolski. Przyjazd do 
Poznania ok. godz. 10.00 i zwiedzanie: 
 

Puszczykowo  
(Muzeum Arkadego Fidlera, pisarza i podróżnika) 
Ostrów Lednicki  
(dawna rezydencja Mieszka I i Bolesława Chrobrego położona na wyspie Jeziora Lednica)- 
Gniezno  
(Katedra z sarkofagiem św. Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie)  
 

Po zwiedzaniu ok. godz. 16.30 wyjazd w kierunku Żnina. Przyjazd ok. godz. 18.00 na obiadokolację i nocleg w 
okolicach Żnina. Standard domu wycieczkowego, pokoje 4- osobowe z węzłem sanitarnym (mogą być zajęte 
przez mniejszą liczbę osób). 
 

16.10.2015 - ok. godz. 9.00 śniadanie, po śniadaniu ok. godz. 9.45 wyjazd na wycieczkę na trasie: 
 

Biskupin  
(prasłowiańska drewniana osada warowna, Muzeum Archeologiczne zwiedzanie z przewodnikiem) 
 

Po zwiedzaniu powrót do obiektu noclegowego i obiad. Ok. godz. 13.30 wyjazd w kierunku Poznania. Ok. godz. 
14.30 przyjazd do Poznania  
 

Poznań: 
(Katedra Gotycka z podziemiami, Palmiarnia z poczęstunkiem – kawa, herbata i ciasto,  Wzgórze Przemysława - 
Stare Miasto - ratusz, Kościół Farny) 
wolny czas  
 

godz. 19:00 Opera, spektakl operowy Traviata  
 

Po zwiedzaniu ok. godz. 21.30 wyjazd na nocleg. Warunki noclegu jw.  
 

17.10.2015 - ok. godz. 8.30 śniadanie, po śniadaniu ok. godz. 9.15 wykwaterowanie (grupa zwalnia pokoje i 
przenosi bagaże do autokaru) a następnie wyjazd na wycieczkę na trasie: 
 

Kórnik (Zamek Działyńskich, Arboretum – park z rzadkimi okazami drzew i krzewów) –  
Rogalin (polana dębów) 
 

Ok. godz. 15.00 obiad na trasie powrotnej. Po obiedzie ok. godz. 16.00 wyjazd w kierunku Zgorzelca. Przyjazd 
ok. godz. 22.00-22.30 do Zgorzelca. 
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KOSZTY WYCIECZKI  
Ilość osób w grupie 35 30    
Koszt wycieczki na 1 uczestnika wynosi  479 zł 509 zł    
 

Koszt obejmuje następujące świadczenia:  

Autokar klasy turystycznej + parkingi 3 dni 
Przewodnik w poszczególnych miejscach zwiedzania 
(Kórnik, Gniezno), przewodnik po Poznaniu, pilot 
wycieczek od Poznania 

3 dni  

Noclegi  2 
standard domu wycieczkowego, pokoje 4 -
osobowe z węzłem sanitarnym (mogą być zajęte 
przez mniejszą liczbę osób) 

Śniadania 2 
Obiadokolacje 2  
Obiad III dnia 1 
Bilety wstępu  Katedra z Podziemiami, Palmiarnia, Ostrów 

Lednicki, Katedra w Gnieźnie, Biskupin, Muzeum 
Arkadego Fidlera, Zamek w Kórniku, Spektakl 
Traviata  

 

Koszt nie obejmuje następujących świadczeń:  

Ubezpieczenie NNW w kraju   
 

ZALICZKA 
 Wysokość zaliczki Termin Zaliczki 

Zaliczka - I rata  900 zł 25.09.2015 na konto bankowe 
Wpłata -   II rata Pozostała kwota 7 dni przed wyjazdem  

przelewem na konto bankowe 
 

Oferta ważna do 

25.09.2015 
 
W przypadku akceptacji, braku akceptacji lub uwag do w/w programu zamieszczonego w ofercie 247A/2015 
proszę o kontakt telefoniczny w godz. 9.30 – 15.30. 
 

Pieczęć firmy i podpis  

 


