CENNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH
2021/2022
Ceny są cenami brutto, podane są w formie na 1 uczestnika, w PLN.
CENA w sezonie
CENA
wiosenno – letnim
Poza sezonem
25.04 – 30.09.
1 - 31.10 i 1 -25.04.
WYCIECZKI 1- dniowe
Ekonomiczna
135
125
WYCIECZKI 2-dniowe
Ekonomiczna
245
235
Przygodowa
320
290
Edukacyjna "Wiking"
320
290
WYCIECZKI 3-dniowe
Ekonomiczna
390
360
Edukacyjna "Trzy Epoki"
460
440
Przygodowa
460
440
WYCIECZKI 5- dniowe
Ekonomiczna
550
490
Edukacyjna "Trzy Epoki"
650
590
Przygodowa
650
590
Co można dokupić do wycieczki
Nocleg
45
Śniadanie
22
Obiad
32
Ognisko z kiełbaskami
15
Posiłek na ciepło/ kolacja
25
Zajęcia
Od 30 zł, ustalane indywidualnie

Rezerwacja
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rezerwacją wycieczki, zapraszamy do kontaktu na mail:
biuro@kortunal.com

halfgar@kortunal.com

WAŻNE! Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych.
Po ustaleniu wstępnych szczegółów (termin, liczba uczestników, wybór programu) prześlemy Państwu umowę na realizację imprezy oraz
poprosimy o potwierdzenie rezerwacji za pomocą zadatku w wysokości 30% zamówienia.
W razie rezygnacji kwota zadatku jest bezzwrotna.
W razie pytań zapraszamy na stronę do zakładki "REZERWACJA"

Przed przyjazdem
Będziemy prosić o podstawowe informacje – liczebność (dziewcząt i chłopców), godziny przyjazdu i wyjazdu. Z naszej strony wysyłamy
pakiet informacji logistycznych (jak dojechać, co zabrać), a także niezbędne dokumenty:

•

REGULAMIN – prosimy, aby koniecznie zapoznać z jego treścią uczestników wycieczki

Po przyjeździe
Koszty całej wycieczki rozliczamy na miejscu i dalsza płatność może być dokonana na dwa sposoby:

•
•

Gotówką na miejscu (fakturę wystawiamy na życzenie)

Przelewem na podstawie wystawionej faktury
Ważne! Za osoby, które nie przyjechały, zaliczka jest bezzwrotna.

ZNIŻKI
1. Posezonowe obniżki cen
Wszystkie ceny naszych wycieczek spadają po sezonie! W terminie październikowym lub w pierwszej
połowie kwietnia będzie taniej.
2. Zniżka za wcześniejszą rezerwację
Jeśli wycieczka ma termin w sezonie wiosennym, a zostanie potwierdzona zaliczką do końca poprzedniego
roku kalendarzowego, grupie przysługuje zniżka w wysokości 5%.

