OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNEGO DLA PRACONIKÓW FIRMY –
KRAKÓW, WIELICZKA, JURA KRAKOWSKO-CZESTOCHOWSKA
(hotel***, wyżywienie HB, zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, ognisko, grill)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu integracyjno – motywującego
dla pracowników Państwa firmy do malowniczego i urokliwego Krakowa. Podczas
organizowanych przez nas wyjazdów zapewniamy imprezy integracyjne prowadzone przez
doświadczonych animatorów, opiekę pilotów i rezydentów oraz atrakcyjny program
animacyjny i rekreacyjny (dyskoteki, wieczór przy żywej muzyce, rejs statkiem). Organizujemy
także wycieczki fakultatywne (wodospady, jaskinie, zamki), pikniki, rajdy piesze i rowerowe,
zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace, itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do
każdego projektu, biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki
ciekawym i oryginalnym pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom
każdego klienta i osiągnąć zamierzony efekt.
Cena netto* oferty od 450,00 Pln od osoby zawiera:
- 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych (40 osób)
- wyżywienie w hotelu BB: 2 śniadania w hotelu o godz. 09.00
- zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce – piątek w godz. 15.00-19.00
- obiad w Karczmie górniczej w Wieliczce z napojami – piątek godz. 16.00
- grill przy hotelu – piątek godz. 20.00 (menu + napoje + 30l beczka piwa)
- zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem – sobota w godz. 10.00-18.00
- obiadokolacja w hotelu - (menu + lampka wina + napoje) sobota godz. 18.00-20.00
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta …
- przejazd autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC) – trasa 350 km – 3,5 godziny (WrocławKraków - Wrocław)
- transfery autokarem z hotelu do centrum …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (2 500,00 Euro) w TU Allianz
Proponowane świadczenia płatne dodatkowo:
- wstęp na Wawel – 18 PLN
- zwiedzanie groty Łokietka – niedziela – godz. 10.00 – 7 PLN
- zwiedzanie zamku na Piaskowej Skale – niedziela – godz. 11.00 – 32 pln od osoby


niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli (w
ramach tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy doliczyć
podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku
organizacji szkoleZnia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Opis hotelu i proponowany programu poniżej:

Park Hotel ***

Park Hotel *** turystyczny hotel położony na przedmieściach Krakowa przy trasie 94, w
otoczeniu zieleni Jurajskiego Parku Narodowego, 13 km od centrum miasta. Posiada 100
miejsc noclegowych w 2-3 osobowych pokojach z łazienkami, TV/Sat, telefonem. W odległości
1,5 km od hotelu znajduje się słynna Jaskinia Łokieta …
Do dyspozycji gości jest restauracja oferująca kuchnię polską jak i międzynarodową,
parking autokarowy i samochodowy, bezprzewodowy internet …
widok na pokój dwuosobowy …

i restaurację …

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU PONIŻEJ:

piątek
godz. 11.30 wyjazd autokaru z Wrocławia
godz. 15.00 przyjazd do kopalni soli w Wieliczce
godz. 15.20 zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
godz. 17.30 obiad w Górniczej Karczmie
godz. 18.30 wyjazd z Wieliczki do hotelu
godz. 19.30 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży
godz. 20.30 ognisko/grill (beczka piwa – 30l)
sobota
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 wyjazd do Krakowa, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem …
godz. 14.00 czas wolny … (obiad indywidualnie)
godz. 16.00 zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem …
godz. 20.00 galicyjski wieczór-obiadokolacja w hotelu …
godz. 22.00 czas wolny
niedziela
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 wyjazd z hotelu
godz. 10.30 zwiedzanie groty Łokietka, zamku na Piaskowej Skale (opcjonalnie)
godz. 14.00 powrót do Wrocławia

Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602

