FORMULARZ REZERWACJI GRUPOWEJ
TERMIN
GODZINA
ILOŚĆ OSÓB (uczestnicy i opiekunowie)
SPECYFIKA GRUPY (np. emeryci, uczniowie – wiek itp.)
PAKIET SZKOLNEJ PRZYGODY (cena zawiera bilet wstępu)
„WĘDROWIEC”
„ODKRYWCA”
„PODRÓŻNIK”
„OBIEŻYŚWIAT”

czas: 3h

cena: 42zł/os.

czas: 4h

cena: 47zł/os.

czas: 4h cena: 65zł/os.
czas: 5h cena: 68zł/os.

TAK / NIE





PRZEWODNIK + GRA czas: 1h 15min. cena:120 zł/grupa

TAK / NIE

WARSZTATY MODELARSKIE

TAK / NIE

„Małe miasteczko”
czas: 1h 30min cena: 12zł/os.
„Wielka magia małych domków” czas: 3h cena: 35zł/os.
„Mały modelarz”
czas: 1h 30min cena: 12zł/os.
„Pałac z recyklingu”
czas: 3h cena: 35zł/os.

NOWOŚĆ! Warsztaty „Apka zwana wyobraźnią”
wersja standardowa
wersja rozszerzona

czas: 1h 30min cena: 12zł/os.
czas: 3h cena: 35zł/os.

ZAJĘCIA BOTANICZNE
„Eko-stworki”
„Zielone czupryny”
„Zaczarowany ogród”





TAK / NIE


TAK / NIE

czas: 1h 30min cena: 12zł/os.
czas: 1h 30min cena: 12zł/os.
czas: 3h cena: 35zł/os.

JEDNO LUB DWUDANIOWY OBIAD DLA GRUPY
(menu wysyłane jest drogą e-mail na adres wskazany przez
organizatora wycieczki)

UWAGI

OSOBA ZAMAWIAJĄCA/ORGANIZACJA

TELEFON
E-MAIL
MIEJSCOWOŚĆ
ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA




TAK / NIE

Uwaga: Cena ostateczna uzależniona jest od ilości osób w dniu realizacji zamówienia.
Potwierdzam złożenie rezerwacji:

…………………………………………………………………………….
(data, imię i nazwisko osoby składającej rezerwację)

Formularz należy wysłać na adres e-mail: rezerwacja@minieuroland.pl
WARUNKI REZERWACJI
1. Cena biletu wstępu dla grupy zorganizowanej (powyżej 15 osób) wynosi 18 zł/os.
2. Ceny warsztatów nie łączą się z ceną biletów wstępu, za wyjątkiem pakietów edukacyjnych
Wędrowiec, Odkrywca, Podróżnik i Obieżyświat.
3. Bezpłatny wstęp przysługuje opiekunom wszystkich grup zorganizowanych na każde 15 osób lub
na 10 dzieci w przypadku wycieczek z przedszkoli.
4. Maksymalna liczba uczestników pakietu edukacyjnego to 45 osób.
5. Bezpośrednio przy obiekcie do dyspozycji autokarów są dwa duże, bezpłatne parkingi.
6. Przestrzeń Minieurolandu jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
7. Po złożeniu formularza rezerwacji grupowej, bezpłatna rezygnacja z wycieczki jest możliwa przed
upływem 10 dni od planowanego dnia przyjazdu. Po upływie tego terminu Zgłaszający składający
rezygnację jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty na rzecz Parku Miniatur Minieuroland,
stanowiącej 50% wartości zamówienia.

