Program 1-dniowej wycieczki
TropicalIslands
Termin:1 kwiecień 2017r.
05:00 - wyjazd z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przejazd na Wyspę Tropikalną,
znajdującą się przy autostradzie A 13 (Berlin-Drezno), ok. 35 km na południe od Berlina-Schönefeld.
Zostańmy poszukiwaczami przygód, łowcami przyjemności i odkrywcami największej w Europie tropikalnej wyspy.
Wejdźmy do egzotycznego raju, który opowiada o dalekich lądach i specjalnie dla Nas kreuje magię tropików...
Wodny Świat tropików:
- Morze Południowe - odpoczniemy na plaży Morza Południowego o długości dwustu metrów i zanurzymy się w bajecznej wodnej krainie.
Morze Południowe w TropicalIslands ma wielkość trzech basenów olimpijskich. Temperatura wody wynosi 28 stopni!
- Magiczna Laguna Bali - romantyczną lagunę otaczają skały, palmy, balijskie chaty, strażnica czyli Kulkut i typowa dla Bali „małpia skała”.
Dzięki grocie z wodospadem można tu poczuć atmosferę prawdziwej dżungli. Niezapomniane wodne szaleństwa
gwarantuje kanał ze sztucznymi falami, dwie podziemne ślizgawki, a także jaccuzi. Temperatura wody w Lagunie Bali to 32°C.
Wieczorami i nocą laguna jest romantycznie podświetlona i mieni się magicznymi kolorami.
- Zjeżdżalnie - wieża ze zjeżdżalniami wodnymi o wysokości 27 metrów to frajda dla małych i dużych!
Czekają na Nas cztery różne ślizgawki - od łagodnej ślizgawki familijnej ze specjalnymi oponami do zjeżdżania po ślizgawkę turbo,
na której można rozwinąć prędkość nawet do 70 kilometrów na godzinę!
(Zjeżdżalnie są obiektami sportowymi, goście korzystają z nich na własną odpowiedzialność!
Z niebieskiej ślizgawki turbo można korzystać od 15 roku życia, zjeżdżanie parami lub w więcej osób jest zabronione)!
Tropikalna gastronomia dla każdego podniebienia(płatne we własnym zakresie).
W ofercie gastronomicznej TropicalIslands każdy znajdzie coś dla siebie.
Do wyboru na przykład wielodaniowe menu, tropikalne barbecue lub modne dania w restauracji Tropical Garden.
Nie zabraknie również starego dobrego hamburgera z frytkami.
Około godz. 17:00 - wyjazd w drogę powrotną (w międzyczasie posiłek w Restauracji McDonald's- we własnym zakresie).
Przyjazd do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego około godz. 24:00.

Zakres świadczeń:
- Przejazd autokarem klasy turystycznej.
- Opieka Opiekuna Grupy.
- Bilety wstępu do TropicalIslands.
- Ubezpieczenie NNW do kwoty 5000 zł (dotyczy każdego uczestnika wycieczki) TUiR Warta, Oddział w Poznaniu, ul. Wichrowa 1a, 60-449 Poznań.
- Ubezpieczenie KL do kwoty 80 000 zł (dotyczy każdego uczestnika wycieczki) GENERALI T.U. S.A., ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa.
- Opłaty parkingowe.
Dodatkowe informacje:
- Jedzenie i napoje - ze względów higienicznych odwiedzającym nie wolno wnosić do TropicalIslands własnego jedzenia ani napojów.
Wyjątek stanowi pokarm dla niemowląt i specjalna ż ywnoś ć dla diabetyków, alergików itp.
- Temperatura i odzież- w Wiosce Tropikalnej lub Lesie Tropikalnym (temperatura powietrza ok. 26°C) najlepiej mieć na sobie lekką, letnią odzież .
Nie zapomnijmy sandałów lub innych lekkich butów! Stroje kąpielowe nosimy tylko na plaż y i w wodzie.
Temperatura wody w brodziku dla dzieci to 35°C, w Lagunie Bali 32°C, a w Morzu Południowym 28°C.
Pamiętajmy o zabraniu ręczników i płaszczy kąpielowych.
Pamiętajmy o tym, ż e w TropicalIslands moż na się opalać .
Po południowej stronie hali przezroczysta folia kopuły przepuszcza do ok. 80 % promieni UV.
Jeś li więc w słoneczny dzień leż ymy na leż aku nad Morzem Południowym, na pewno się opalimy
(oczywiś cie w zależ noś ci od tego, jak mocno ś wieci słoń ce i czy często chowa się za chmurami).
Wszystkie wydatki (posiłki, napoje, pamiątki, usługi, dopłaty itd.) są zapisywane na opasce Chip
(którą każdy uczestnik wycieczki dostaje przy wejściu) do momentu osiągnięcia limitu kredytowego (dorośli zawsze € 150,00, dzieci zawsze € 35,00).
Na życzenie możemy ustawić limit wydatków również na € 0,00.
Opaska służy do bezgotówkowego płacenia za wszelkie transakcje.
Opłaty końcowej każdy uczestnik wycieczki dokonuje (we własnym zakresie)
w momencie opuszczania hali(w związku z tym należy dysponować kwotą pieniężną w EURO).
Aktualny stan swoich wydatków można w każdej chwili skontrolować - przy terminalach „Sprawdź swoje wydatki" oraz w sklepach.
Cena wycieczki dla grupy 45osób wynosi :
-Dzieci do 14 lat, uczniowie od 15 lat, studenci, osoby z niepełnosprawnością ponad 70%,
seniorzy od 65 lat) -110 zł/os. + 29 Euro (bilet wstępu do TropicalIslands).
- Dorośli-110 zł/os. + 35 Euro (bilet wstępu do TropicalIslands).
Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport!

