DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Data wizyty:

dd

mm

rrrr

Nazwa i adres instytucji (szkoła, biuro podróży):

Godzina wizyty:
9:00

11:30

9:30

12:00

10:00

12:30

10:30

13:00

11:00

13:30

Imię i nazwisko osoby rezerwującej:
tel.

Liczba uczestników po cenie biletu:
Liczba opiekunów za 1zł:
Liczba opiekunów dodatkowych:

E-mail:
UWAGA !!!
Kierownik grupy zorganizowanej i kierowca - 1zł
Grupy przedszkolne 1 opiekun na każde rozpoczęte 10 os. - 1zł
Grupy szkolne 1 opiekun na każde rozpoczęte 15 os. - 1zł
Pozostali opiekunowie dodatkowi płacą wg cennika

Wybierz pakiet:
OPEN 59zł/os*.:
Empiria Zmysłów i Żywiołów Roztocza
Fikoland i laserowy tor przeszkód
Park Miniatur Kresowych
Dolina Czasoprzestrzeni
Place zabaw kreatywnych (Labirynt,
Mega klocki, Kopalnia złota, plac
zabaw z tyrolką)
Żywe kolorowanki w technologii AR
Dmuchańce (w zależności od pogody)
EMPIRIA 39zł/os*.:
Empiria Zmysłów i Żywiołów Roztocza z
fikolandem i laserowym torem przeszkód
HISTORIA 20zł/os*.:
Park Miniatur Kresowych
Dolina Czasoprzestrzeni
*cena dla grup powyżej 15 osób

Atrakcje dodatkowe:
Laboratorium chemiczne
45min - 15zł/os.
Laboratorium fizyczne
45min - 15zł/os.
Laboratorium chemiczne i fizyczne
90min - 25zł/os.
Escaperoom (pokoje zagadek)
50min/99 zł pokój
Grupe dzielimy na max 6 osobowe zespoły
Ilość pokoi:
Warsztaty z recyklingu 20zł/os.
Warszaty kulinarne 20zł/os.
Warszaty z robienia slime 15zł/os.
Usługa dodatkowa 150zł/grupa:
Przewodnik po Parku Miniatur Kresowych w
stroju historycznym
Tak

Nie

mENU DLA GRUP -

informacje dotyczące zamówienia

Istnieje możliwość zakupu obiadu dla grupy w Restauracji Ignis według załączonego menu I
lub menu II
Z menu I lub menu II wybieramy jednorodne potrawy dla całej grupy,
wyjątek stanowią osoby z alergią pokarmową oraz wegetarianie
Kawa, herbata i obiad gratis dla kierownika grupy, kierowcy, oraz 1 opiekuna na każde
rozpoczęte 10 osób (grupy przedszkolne), rozpoczęte 15 osób (grupy szkolne) taki sam jak dla
dzieci
Godzina obiadu zostanie podana w dniu przyjazdu
W przypadku niespodziewanej zmiany liczby uczestników, prosimy o niezwłoczną informację,
inaczej porcje obiadowe zostaną rozliczone według ilości zgłoszonej w formularzu rezerwacji

Menu I
sugerowane dla dzieci powyżej 10 r.ż.

Zupa +danie główne + napój - 29zł/os.
Danie główne + napój - 24 zł/os.
Zupy:

Dania główne:

Rosół

Kotlet schabowy tradycyjny, ziemniaki opiekane i zestaw

Pomidorowa z
ryżem/makaronem

surówek
Filet z kurczaka z pieca, ziemniaki opiekane i zestaw surówek
Ryba dorsz z patelni, ziemniaki z wody i zestaw surówek
Pierogi z gęsiną w sosie pomarańczowym

Menu II
sugerowane dla dzieci do 10 r.ż

Zupa + danie główne + napój - 24zł/os
Danie główne + napój - 19zł/os
Zupy:

Dania główne:

Rosół

Schabik z frytkami i surówką z marchewki

Pomidorowa z

Nuggetsy z frytkami i surówką z marchewki

ryżem/makaronem
Istnieje możliwość zamówienia pierogów ruskich 7 szt
z zupą 15zł

bez zupy 10zł

Ognisko
Pakiet "ognisko" zawiera: kijki, drewno, serwetki, pieczywo, ketchup, musztardę,
kiełbasę, talerzyki, sztućće i herbatę.
Ilość osób dorosłych

cena 15zł/os

Ilość dzieci

cena 12zł/os

Wynajem miejsca ogniskowego: 100zł

Oświadczam, iż zapoznałem się z ofertą dla grup zorganizowanych, warunkami zamówienia i regulaminem
Parku Żywiołów zamieszczonym na stronie internetowej i akceptuję je.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rezerwacji, administratorem Państwa
danych osobowych jest Arbudy Sp. z o.o. z siedzibą w Budy 50, 22-610 Krynice

...................................................................................................
(data i podpis)

PROSIMY O PRZESŁANIE WYEPŁNIONEGO FORMULARZA NA ADRES
bok@archipelagroztocze.pl
W dniu wycieczki prosimy mieć ze sobą wydrukowany formularz rezerwacji.

