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Niezapomniany dzień w Malborku
Jubileuszowa impreza firmowa na 80-100 osób.

PROGRAM RAMOWY:
9.00 – przyjazd indywidualnie lub autokarami do Malborka. Miejsce: Parking przy Muzeum Zamkowym
w Malborku.
9.30- 11.30 – zwiedzanie z przewodnikami Muzeum Zamkowego.
11.45 – 12.05 – przy wyjściu z Zamku podstawiamy kolejkę turystyczną z wagonikami i zwiedzamy
Malbork jadąc przez miasto. (uczestnicy maja atrakcje, zobaczą miasto i odpoczną)
Kolejka dojeżdża pod Basztę Maślankową, grupa wysiada i zajmuje miejsca na widowni.
12.15– 13.30 - udział w pokazach walk i pokazów rycerskich. Poznajemy zwyczaje rycerskie, techniki
walki, rodzaje ubiorów i uzbrojenia. Muzyka i tańce średniowieczna, bicie pamiątkowych monet dla
każdego uczestnika – każdy sobie bije monetę sam. Strzelanie z łuku do tarczy i loteria fantowa z
nagroda główną. Sesje zdjęciowe z rycerzami. Po pokazach spacer przez tereny zamkowe ok. 200m do
Restauracji Piwniczka lub na Barkę "U Flisaka".
14.00 – 15.30 – obiad w restauracji. Bogate menu potraw i napoi – do uzgodnienia.
www.piwniczkamalbork.pl ; http://www.uflisaka.pl/
Do ok. 17.00 - czas wolny. (Czas obiadu i godzina po obiedzie to czas wolny na odpoczynek i indywidualne potrzeby
uczestników, np. zakupy pamiątek, zdjęcia, toalety, spacer do grających fontann itd.,)

17.00 – zbiórka przy Restauracji Piwniczka i rejs statkami po Nogacie, od zamku do śluzy na Rakowcu
do śluzy Szonowo – czas trwania ok. 60 min.
od. 18.00 – uroczysta kolacja w jednej z restauracji z częścią oficjalną z wręczenie nagród i dyplomów
oraz zabawa z DJ-em.
Zabawa i tańce do godz. 4.00.
Autokary czekają na uczestników po skończonej imprezie na parkingu.
Wyjazd autokarów do domów i zakończenie imprezy. W przypadku wariantu z noclegiem wyjazd rano
po śniadaniu następnego dnia.

Cena 265 zł - od osoby za realizację całości przy min. 80 osobach

Wariant z noclegiem: dopłata 100 zł za nocleg w pok. 2 osob. ze śniadaniem
Cena obejmuje:
- cenę biletu wstępu na zamek
- usługę przewodnicką po zamku
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- przejażdżkę kolejką turystyczną
- rejs statkiem po Nogacie
- obiad dwudaniowy w restauracji koło zamku
- pokaz walk rycerskich przy Baszcie Maślankowej obok Zamku
- bicie pamiątkowej monety w czasie pokazów walk
- uroczysta kolacja z daniami na ciepło i zakąskami, napoje oraz powitalny drink wraz z dyskoteką i
znanym DJ-em
- opiekę przedstawicieli biura przez cały czas imprezy
- podatek vat
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