
                                                                                   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 
 

PODLASIE  
”Przyrodniczy szlak kultur i religii” 

Dzień 1 
7:00  Wyjazd spod szkoły. Przejazd w okolice Narewki.      

Węgrów – bazylika z lustrem Twardowskiego. 

Drohiczyn – góra zamkowa z przepięknym widokiem na zakole Bugu. 

Grabarka – prawosławne sanktuarium i góra Krzyży. 
Przejazd  do Ośrodka Edukacji Ekologicznej.  
Spotkanie z leśnikiem - wyjście na ścieżkę ornitologiczno – leśną. Przedstawienie uczniom różnych typów lasu oraz 

 różnorodność ptactwa błotno-wodnego. 
  Przejazd na zakwaterowanie w okolicach Hajnówki. 
 Obiadokolacje i nocleg.  
 Możliwość zorganizowania dyskoteki. 
 
Dzień 2 

Śniadanie  
 
* Możliwość dokupienia suchego prowiantu + 10 zł/os  
 

Przejazd do Białowieży, zwiedzanie z przewodnikiem: 
 - Muzeum przyrodnicze BPN 
 - Park Pałacowy, który pozostaje jedynym w Polsce istniejącym założeniem ogrodowym towarzyszącym carskiej 

rezydencji myśliwskiej.  
  - Spacer ścieżką przyrodniczą do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. W rezerwacie, w warunkach 

 zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie 
 (krzyżówka żubra z bydłem domowym) i wilki. 
 

* Możliwość dokupienia obiadu ( drugie danie z napojem ) + 15zł/os. 
 
 - Hajnówka – sobór Św. Trójcy. 

 Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.   
     

Dzień 3 
Śniadanie. 
* Możliwość dokupienia suchego prowiantu + 10 zł/os. 
 
Przejazd do Kruszynian - wieś o ciekawej architekturze drewnianej od XVII wieku zamieszkała przez Tatarów 

polskich: XVII wieczny drewniany meczet, najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski – mizar.  

Supraśl – zespół klasztorny Ojców Bazylianów.  Ławra Supraska - cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania 

 NMP , Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski, Muzeum Ikon - zwiedzanie . 
 
*Możliwość postoju w Mc Donald's lub obiad za dopłatą (+20 zł/os.). 

      
19.30-20.30 Powrót 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 pensjonacie , pokoje z łazienkami lub studio:  
„Niewiele jest zakątków, których bogactwo przyrody uchroniono przed zgubnym wpływem cywilizacji gdzie naturalne piękno odkryte 
zostało dla gości ceniących  standard usług  i niczym nie zmącony spokój - takim miejscem jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
położony  małej wsi położonej na skraju Puszczy Białowieskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika Wodnego Siemianówka.   
Obiekt oferuje  około  48 miejsc noclegowych w  pokojach z łazienkami 
- wyżywienie zgodnie z programem: śniadania i obiadokolacje w miejscu zakwaterowania  
- 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: 365 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
 Cena: 395 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących  
Cena: 435 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi  od 50 do 60zł/os. 

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). 

Większa grupa nie jest możliwa ze względu na liczbę miejsc w pensjonacie. 

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 

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. 
 

 


