
                                                                                   K. Orłowski, V. Wojeńska 

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Kraków –Wieliczka-Ojcowski Park Narodowy  

lub Energylandia 
 

Dzień 1 
6.30  Wyjazd spod szkoły. 
  Przejazd do Krakowa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem (+ słuchawki): 

Pl. Matejki-Barbakan-Teatr Słowackiego-Rynek -Kościół Mariacki ( wew.) -Sukiennice-Collegium Maius (wirydarz)-kościół 

Franciszkanów- Wzgórze Wawelskie (dziedziniec i katedra). 
  Przejazd do hotelu w okolice Krakowa. 
  Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 

*Możliwość zorganizowania dyskoteki (prosimy o zabranie własnych płyt CD) lub wieczoru filmowego 

(uzależniony od dostępności sali konferencyjnej). Nocleg. 
 

Dzień 2  
Śniadanie. 
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego. W programie m.in. :  
- Pieskowa Skała (zew.); 
- Maczuga Herkulesa, Kościółek na Wodzie; 
- Parking na Złotej Górze, Dolina Sąspowska; 
- Źródełko pod Wierzbą, Wylot Doliny Jamki; 
- Grób Nieznanego Żołnierza, Wąwóz Błotny Dół; 
- Most na Sąspówce, Dom pod Koroną; 
- Góra Okopy, Wąwóz Smardzowocki; 
- Brama Krakowska, Jaskinia Krowia; 
- Stawy Rybne; 
- Wylot Doliny Sąspowskiej;  
- Ruiny Zamku w Ojcowie; 

 
* Możliwość dokupienia obiadu w czasie trwania wycieczki w Ojcowie ( drugie danie z napojem) + 15zł/os. 
* Możliwość dokupienia suchego prowiantu + 10 zł/os.  

 
LUB 
  Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia.   polecany dla grup od 14 roku życia 

  CENA BILETU UZALEŻNIONA OD WIEKU MŁODZIEŻY (cena od 50 do 90 zł/os) 
  Energylandia to pierwszy prawdziwy Park Rozrywki, oferujący swoim klientom usługi na najwyższym, światowym  poziomie, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Energylandia jest 
wyjątkowym miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni 
26 hektarów zostanie zaprezentowane ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowane urządzeń i atrakcji, 
poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych.  
Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z wszystkich 
urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.  

 

Ok. 19.00 powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

Dzień 3 
Śniadanie. 
Wyjazd z hotelu. Przejazd do Kopalni Soli w Wieliczce.  
Do wyboru trzy propozycje zwiedzania Wieliczki.   
1. Trasa Turystyczna  - Wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje 

ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 
135 metrów pod ziemię.    

LUB 



 
Zwiedzanie ma formę aktywnej wyprawy . Szlak nie łączy się z Trasą turystyczną i związanymi z nią 
komorami - m.in. kaplicą Św. Kingi. Trwa około 3h. 
2.Program edukacyjny,,Trasa Górnicza” (od 10 roku) - Roboczy strój, kask, lampa – wyruszający pod ziemię 

turyści otrzymują ekwipunek godny górników. Na Trasie górniczej przydadzą się również wygodne buty oraz cieplejsza 
odzież. 

Przygoda rozpoczyna się od zjazdu najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym - szybem Regis. Nad wyprawą 

czuwa doświadczony przewodnik zwany przodowym. Zna kopalnię od podszewki, pewnie prowadzi po labiryncie komór 
i korytarzy, jest dla grupy niedoświadczonych śleprów (początkujących w zawodzie górnika) najlepszym nauczycielem 
podziemnego fachu. Przodowy każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli górniczy zawód oraz zadanie do wykonania. 
Śleper samodzielnie mierzyć będzie poziom stężenia metanu, wyszukiwać i transportować sól, wyznaczać drogę i badać 
nieznane sobie komory. Pozna w praktyce codzienne podziemne życie, a także tajniki górniczych tradycji i obrzędów.  Zawód 
górnika wymaga zaangażowania, jest przepustką do poznania tajemnic podziemnego świata. 

LUB 

3.Program edukacyjny np. ,, Śladami legend wielickiej kopalni (Tropiciele)” - najwyższa cena biletu 
wstępu 
Legenda w łacinie oznacza dokładnie „to, co powinno być przeczytane”. Życie przeplata się tu z niezwykłymi wydarzeniami, 
rozum, dobre intencje i prawda wygrywają zawsze z przeciwnościami losu. Podziemne legendy to wspaniałe opowieści, które 
przekazuje się z pokolenia na pokolenie. O Skarbniku, który czuwa nad losem solnego skarbu,o Świętej  Kindze, która ów 
skarb na polskie ziemie sprowadziła, o ciężkiej pracy i historii wielickich górników... Opowieści ukrytych głęboko pod ziemią 
w solnych korytarzach zdecydowanie warto wysłuchać. Legenda wielickiej Kopalni niech tworzy się dalej. Niech niesie się 
z ust do ust. Śladami legend wielickiej kopalni to oferta dla dzieci łącząca edukację z zabawą i aktywnym 
zwiedzaniem podziemi Kopalni Soli „Wieliczka”. Program pozwala dzieciom na zapoznanie się z naukową wiedzą ale 
i pomaga wypracować umiejętności pracy w grupie, rozwijając przy tym wyobraźnię i logiczne myślenie uczniów.  

*Możliwość zjedzenia obiadu (zupa, drugie danie, napój) w cenie +20zł/os. 
* Możliwość dokupienia suchego prowiantu + 10 zł/os.  

 
19.30-20.30 Przyjazd pod szkołę. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 
 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, 
uchylnymi siedzeniami 
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio 
- wyżywienie zgodnie z programem  
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- ubezpieczenie NW  5000 zł  
- VAT 
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
 

Cena: 390 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 420 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 460 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 70 do 170 zł/os.  
(kwota ta jest uzależniona od  opcji w programie i  konkretnych wejść, którymi jesteście Państwo zainteresowani) 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

* Możliwość dokupienia suchego prowiantu + 10 zł/os / dzień. 

* Możliwość dokupienia obiadu w drugim dniu  ( drugie danie z napojem ) + 15zł/os. 

* Możliwość dokupienia obiadu w trzecim dniu ( zupa, drugie danie z napojem ) + 20zł/os. 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

http://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/poradnik-zwiedzajacego/slowniczek#word-szyb-regis
mailto:viola@wordtravel.com.pl


Zaliczka konieczna do podpisania umowy:  100 zł/os. 

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej.  

Termin, który Państwa interesuje, potwierdzamy po sprawdzeniu dostępności wolnych miejsc w hotelu. Dokonujemy 
rezerwacji wstępnej na czas zebrania zaliczek przez nauczyciela (najczęściej nie dłużej niż 4 tyg.). 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. 
dieta bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.  

 

 
WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi 
mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela 
ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie 
podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym 
oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 
postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez 
Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od 
Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują 
się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, 
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i 
lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą 
wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 
pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma 
prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz 
Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają 
następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z 
której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 
poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. 
Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. 
W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, 
Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora kosztów. 

 

http://www.word.travel.pl/

