BIURO
PODRÓŻY
08-110 Siedlce Pl. Zdanowskiego 1 - Dworzec PKP (nad kasami)
tel/ fax. (025) 633-02-44; 631-15-01; tel. 631-15-01
www.halla.pl ; e-mail:halla@halla.siedlce.pl

Wesołe miasteczka dla dzieci i rodzin
Legoland + Hansa Park (6 dni)
1 dzień:
Zbiórka uczestników i przejazd do Szczecina.
Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień:
Po śniadaniu przejazd przez Niemcy do Danii.
Obiadokolacja i nocleg w Danii.
3 dzień:
Śniadanie. Całodniowy pobyt w Legolandzie. Przejażdżka kolejką
ziemną w świecie fantazji, świat w miniaturze, bitwy morskie, zamki,
Holandia w miniaturze z wiatrakami i kanałami, atrakcje karuzelowe,
diabelski młyn, kolejka górska, zjeżdżalnie wodne, sklepy Lego i
Lego – show.
Wieczorny powrót do ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Givskud. SAFARI wśród zwierząt
(lwy, żyrafy, żubry, strusie i wiele innych fascynujących zwierząt
Afryki), mini zoo (ptaki). Zabawy z kózkami na wolnym powietrzu.
Teren zabawowy: ścieżka indiańska, dmuchane poduszki,
skaczące trampoliny. Przejazd do Niemiec.
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Lubeki.
5 dzień:
Śniadanie. Całodzienny pobyt w rodzinnym parku rozrywki
w Niemczech –Hansa Park (mnóstwo karuzeli i kolejek górskich,
czarodziejski jarmark gdzie swoimi sztuczkami zachwycają kuglarze i żonglerzy , cyrk wodny gdzie można
spotkać lwy morskie i foki, kraina piratów). Posiłek wieczorny w Hansa
Parku.
Przejazd w kierunku Polski. Przejazd non–stop.
6 dzień:
Podróż powrotna przez Polskę. Przyjazd w godzinach wieczornych.
Po trasie Mc Donald’s (na własny koszt).

Termin: do uzgodnienia
Cena: 770

zł / osoba

Cena imprezy obejmuje:
Transport autokarem o podwyższonym standardzie (video, bar),
1 nocleg w Polsce, 2 noclegi w Danii, 1 nocleg w Niemczech,
4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 posiłek wieczorny w Niemczech, ubezpieczenie
NW (7000 zł) KL (10000 Euro), opieka pilota.
Uwaga:
Dodatkowo płatne - bilety wstępu do Legolandu,
Safari i Heide Parku – 50 Euro / osoba
Cena została skalkulowana przy 45 osobach płacących.
Każdy uczestnik powinien posiadać śpiwór lub 2 prześcieradła.

ZAPRASZAMY !!!!

