OBJAŚNIENIA:
Wysłany do Państwa arkusz pokazuje koszt orientacyjny wycieczki – ceny mogą ulec zmianom w zależności od
zmian cen organizatora oraz kursu waluty.
Ostateczny koszt będzie podany w mailu zwrotnym potwierdzającym rezerwacje.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA


Należy wypełniać tylko komórki oznaczone na czerwono .

PAKIET START – obejmuje:
* Przejazd autokarem: Łódź – Tropical Islands – Łódź (wyjazd w nocy z piątku na sobotę godz. 00.00 w
wyszczególnionych w tabeli terminach)
* wstęp do Tropical Islands na strefę Tropikalną i pobyt do godz 16.00 w niedzielę
* opłatę za noc (bez namiotu – noc spędzana na leżakach)
BILET COMBI – wstęp przez cały czas pobytu na strefę saun mogą Państwo dowolnie przemieszczać się między
strefami.
PAKIET NAMIOT –obejmuje nocleg w namiocie z materiału w obozowisku w Lesie Tropikalnym (w hali) w
namiocie 2- lub 4-osobowym oraz bogate śniadanie w formie bufetu szwedzkiego ( za wolne miejsce w
namiocie naliczana jest dodatkowa opłata.(65 zł))
ŚNIADANIE Restauracja Jabarimba (7:00-10:00)– należy wybrać dzień w którym będą Państwo z tego korzystać
(sob lub niedz) - bogate śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
OBIAD/KOLACJA Restauracja Palm Beach (14:00/19:00) należy wybrać dzień w którym będą Państwo z tego
korzystać - trzeba dokonać wyboru jednego z trzech poniższych zestawów:
Do każdego zestawu napój bezalk.0,3 l
1. Mała sałatka mieszana z pędami bambusa, pieczonymi paskami z piersi kaczki, sosem sezamowosojowym, paskami warzyw i ryżem basmati
2. Mała sałatka mieszana z pędami bambusa, sznycel w panierce, pieczarki w sosie śmietanowym i frytki
3. Dla wegetarian: Mała sałatka mieszana z paskami bambusa, mieszanką azjatyckich warzyw z woka i
makaronem jajecznym
TROPIKALNE BARBECUE (sob 17:00)- zabierze Państwa w kulinarną podróż dookoła tropikalnego świata.
Przy stolikach goście wybierają sobie 1 z 8 różnych marynat od słodko-owocowej po orzechowo-ostrą i
ew.napoje (dodatkowo płatne), następnie podchodzą z deseczkami na których są miseczki do bufetu i
napełniają je wedle gustu i pomysłu. Gotowa miska oddawana jest na
końcu bufetu kucharzowi, który potrawę podsmaża, przyprawia i dodaje wybranego sosu.
W tym czasie goście czekają przy stoliku, a kelnerka serwuje gotowe potrawy.
Na każdym stole znajdzie się dodatkowo miseczka ryżu.
W restauracji Jabarimba w Domu Tajskim
AFRICAN JUNGLE LIFT (2 dni) –Winda, jakiej nie znacie Szalona jazda African Jungle Lift By dostać się do windy
African Jungle Lift, trzeba przejść po ścieżce przez dżunglę i chwiejących się belkach, a następnie pokonać tunel
i wiszący mostek. Tropikalna winda podjeżdża do góry na wysokość 20 metrów, skokowo i asymetrycznie. Raz
jedna strona pojazdu wznosi się w górę, raz druga, w trudnym do przewidzenia rytmie – emocje
gwarantowane!
ZJEŻDŻALNIE (2 dni) - Wodny świat zaprasza na najwyższą w Niemczech wieżową zjeżdżalnię wodną. Wieża ze
zjeżdżalniami o wysokości 27 metrów to frajda dla małych i dużych! Czekają na Państwa 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!
SHOW WIECZORNE (SOB) – 19:30–21:00 Jedyne w swoim rodzaju show galowe. Wystąpią artyści z różnych
stron świata, którzy zaprezentują program rozrywkowy z prawdziwego zdarzenia – wybuchową mieszankę
pokazów akrobatycznych, popisów tanecznych i ekwilibrystycznych oraz śpiewu na żywo.




Student – osoba posiadająca legitymację szkolną lub studencką w wieku 15-26 lat.
Senior– osoba powyżej 65 roku życia.

