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CENNIK 2023 

wycieczki kilkudniowe 
 
 
 

Wycieczki 2 i 3-dniowe: 
 

  liczba dzieci / długość pobytu  program 2-dniowy  program 3-dniowy 

 41 -  50 dzieci  365 zł / dziecko    595 zł / dziecko  

 31 - 40 dzieci  375 zł / dziecko  620 zł / dziecko  

 21 - 30 dzieci  385 zł / dziecko   640 zł / dziecko  

 15 - 20 dzieci  395 zł / dziecko   660 zł / dziecko  

 
Przy grupach szkolnych na każdą rozpoczętą 15 dzieci jeden opiekun otrzymuje bezpłatny pobyt z wyżywieniem.  
Przy grupach przedszkolnych na każdą rozpoczętą 10 dzieci jeden opiekun otrzymuje bezpłatny pobyt  
z wyżywieniem. Pozostali opiekunowie płacą za pobyt z wyżywieniem: wycieczka 2-dniowa 180 zł, 3-dniowa 300 zł. 
Przy grupach poniżej 15 dzieci przygotowujemy indywidualną wycenę. 
Można przedłużyć pobyt do 18.00 wraz z dodatkowymi zajęciami (3 godz.) oraz posiłkiem (drożdżówka, owoc, 
jogurt, napój) – wzrost ceny o 70 zł / dziecko.  
 
Pobyt obejmuje:  
 nocleg w ośrodku Willa Wilga w pokojach 3, 4, 5-osobowych; część z samodzielną łazienką a część z jedną 

łazienką na dwa pokoje; łazienki wyposażone w prysznice, suszarki do włosów; w pokojach – pościel, 
telewizory; należy zabrać własne ręczniki; 

 pełne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje; od obiadu w pierwszym dniu do obiadu w dniu ostatnim; 
śniadania i kolacje są w formie szwedzkiego stołu, obiady dwudaniowe z napojem i deserem typu: ciasteczka, 
owoc; dla grup przedszkolnych, na życzenie,  przygotowujemy drugie śniadanie i podwieczorek; 

 stały dostęp do napoi – w jadalni jest woda i woda z sokiem do dyspozycji podczas całego dnia; 
 organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych według wybranego scenariusza; 

 
Cena nie zawiera: 
 transportu; współpracujemy z przewoźnikami i możemy zapewnić dowóz.  

(Przywiezienie i odwiezienie 50-osobowej grupy z Warszawy wiosną 2022 kosztowało 2200 zł łącznie.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta z dnia 24.10.2022. W przypadku większej inflacji niż planowana, cena może ulec zmianie. 


