
                                                                                   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 
KRYNICA GÓRSKA- PIENINY 

 
Dzień 1        
  6.00   Wyjazd spod szkoły.  

Przejazd do Krynicy (podróż trwa ok 6 – 7h).  
Wejście na piechotę na Górę Parkową.  
LUB  
*Wyjazd Kolejką Gondolową na Jaworzynę (1114 m n.p.m.), podziwianie panoramy Beskidów, Pienin i 
Tatr. Podejście do Schroniska i zwiedzanie Muzeum Turystyki Górskiej, powrót kolejką . 
  
Następnie przejście do centrum (zwiedzanie kościoła neorenesansowego, "Łazienek Mineralnych", 
"Patrii" - hotelu należącego do Jana Kiepury, pijalni Jana i Józefa). Zwiedzanie centrum Krynicy - 
Muszli Koncertowej ,Starych Łazienek Borowinowych , Ławeczki Kraszewskiego, Starego Domu  
Zdrojowego. 

  Przejazd  na zakwaterowanie w okolice Nowego Sącza ( Beskid Sądecki) 
  Kolacja na ciepło 
  Nocleg. 
 
Dzień 2  Śniadanie + suchy prowiant. 
   Przejazd w Pieniny. (ok. 50 km) 
  Wycieczka  górska z przewodnikiem ( długość uzależniona od pogody i  kondycji uczestników;   
  sugerowany wiek od 14 roku życia) - przykładowa trasa: Przełęcz Osice – Macelak - Trzy Kopce –  
  przystań flisacka, pawilon wystawowy, wejście na III Korony + wąwóz Homole  

LUB (dla młodszych uczestników) 
  Zwiedzanie zamku w Nidzicy (wew.), spacer po Tamie Czorsztyńskiej  
  Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim 
  Przejazd do Czorsztyna. Zwiedzanie ruin zamku.  
  *Możliwość wjazdu kolejką krzesełkową na Palenicę  
              Powrót do pensjonatu. 
   Obiadokolacja. 
   Możliwość zorganizowania dyskoteki. 
  Nocleg. 
 
Dzień 3      Śniadanie 

Spacer na platformę widokową, czas na rekreację.   
   LUB 

Zwiedzanie Starego Sącza. W programie:  klasztor Klarysek, ołtarz papieski, rynek średniowieczny, mini 
muzeum papieskie na błoniach sądeckich. 
Powrót na obiad  do ośrodka 
Wyjazd w drogę powrotną.  

20.00-21.00  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: Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy  
to bezpieczna ogrodzona posiadłość o pow. 2 ha znajdująca się na przedmieściach Nowego Sącza, na trasie do Piwnicznej, w miejscowości Barcice. 
Usytuowana w malowniczym parku sosnowym nad brzegiem rzeki Poprad, gdzie czas płynie wolno wśród śpiewu ptaków, a wszystko smakuje jak 
pierwsza miłość. 
Wokół naszej posiadłości rozciąga się przepiękny widok Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 
*  pokoje - TV LCD, Bezpłatne WiFi, 
* wiatę grillową, 



* Miejsca Zabaw dla dzieci: plac zabaw, trampolina, cymbergraj, alejki rowerowe, sala gier  
* szachy w plenerze, 
* wypożyczalnię rowerów, 
* salę bilardową, 
* gry ping-pong, gry piłkarzyki, cymbergraj, 
* boiska do piłki nożnej, orlik, 
* boisko wielofunkcyjne, 
* boisko do siatki plażowej 
* halę sportową 

* duży monitorowany parking. 
- 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:405 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
 Cena:435 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
 Cena:475 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 75 do 85 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 

 

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 22 716 71 17  lub mail 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. 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/


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. 
 


