
CENTRUM BABYLON

najwiekszy kompleks rozrywkowo-handlowy
w Europie Œrodkowej

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 50 
od 13 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

1350 z³ przy grupie min. 20 osobowej 

wycieczka integracyjna 4-dniowa

Dodatkowy koszt wycieczki do Pragi ok. 110 z³. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

CZECHY

To najwiêkszy, ca³oroczny, rodzinny kompleks rozrywkowy i handlowy w Czechach 
i Europie Œrodkowej. Babylon oferuje wiele fantastycznych mo¿liwoœci spêdzenia 
czasu niezale¿nie od wieku i zainteresowañ. 
 W sk³ad kompleksu wchodzi najwiêkszy kryty park wodny w Czechach - 
baseny i brodziki, zje¿d¿alnie i rury dostarczaj¹ce niezapomnianych wra¿eñ i 
podnosz¹ce adrenalinê, tajemnicze, ukryte jaskinie, sauny i  mnóstwo innych 
atrakcji wkomponowanych w przyjemn¹ sceneriê romantycznych, antycznych ³aŸni. 
W pobli¿u basenów bary z miejscami siedz¹cymi, oferuj¹ce napoje ciep³e i 
ch³odz¹ce. Chwile relaksu umila muzyka serwowana przez DJ -a. Do czêœci 
rozrywkowej zaliczyæ nale¿y równie¿ lunapark - zadaszony teren z atrakcyjnymi 
zabawkami w stylu staroczeskiej karczmy: karuzele, œciana wspinaczkowa, tory 
przeszkód, trampoliny, elektryczne autka, krêgielnia, salon gier, sztuczny byk, laser 
game, tor wyœcigowy dla dzieci. Dla doros³ych dyskoteka i kasyno. 
 W kompleksie znajduje siê mnóstwo ró¿norodnych lokali 
gastronomicznych - od ekskluzywnej klimatyzowanej restauracji po bar 
samoobs³ugowy, piwiarniê, kawiarnie czy te¿ restauracjê meksykañsk¹. Atmosferê 
miasta w mieœcie dope³nia pasa¿ handlowy z szeœædziesiêcioma sklepikami, 
punktem informacyjnym. 

 

 

 

Dzieñ 1 
g. 24.00 wyjazd w ma³ym autobusem, jazda nocna. 
Dzieñ 2 
g. 8-9.oo – posi³ek w Polsce.  
g.14.00 – przyjazd do Centrum Babylon, zakwaterowanie, wypoczynek: 
nielimitowane wstêpy do aquaparku, iqaparku oraz lunaparku. Kolacja od 
16.00 godz. do 04.00 w Winiarni Morawskiej (jedzenie, alkohole i napoje 
bez ograniczeñ). Dyskoteka. 
Dzieñ 3 
œniadanie, wypoczynek, krêgle, baseny itp., Kolacja od 16.00 godz. do 
04.00 w Winiarni Morawskiej (jedzenie, alkohole i napoje bez ograniczeñ). 
Dyskoteka. 
Dzieñ 4 
œniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Malborka, po drodze obiad. 
Planowany przyjazd w godz. wieczornych. 

2 noclegi w pokojach 2 osobowych z ³azienkami 
Wy¿ywienie HB z wersja all inclusive: 2 œniadania, 2 obiadokolacje w Lunch&Bufet Diner,  
Wstêp do Winiarni Morawskiej (alkohole i napoje bez ograniczeñ),  
Wstêp na dyskotekê,  
Korzystanie z Wellness Centrum 
Krêgle 15 min/osoba po uprzedniej rezerwacji,  
Nielimitowany wstêp do Aquaparku, Lunaparku i Iqparku, 
Op³ata klimatyczna 
Podatek VAT,  
Ubezpieczenie KliNNW Allianz 
Przejazd komfortowym ma³ym autokaram na trasie Malbork – Liberec – Malbork 
2 posi³ki na trasie przejazdu, zgodnie z programem 
Wycieczka autokarem po Libercu 
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