
                                                                                   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 
Polesie – kraina żółwia i rumianku 

Dzień 1 

7.00      Wyjazd spod szkoły.     

   Przejazd do Chełma.  

   Zwiedzanie podziemi kredy pisanej – spotkanie z Duchem Bieluchem. 

   Spacer z pilotem na rynek i wzgórze zamkowe.  
   LUB 

   Wizyta w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze  dla grup od 14 roku życia   

   Przyjazd do ośrodka wypoczynkowego w Okunince 

   Zakwaterowanie. 

   Obiad 

   Wizyta w Parku linowy  
   Park może zaoferować trzy trasy dla dzieci, średnio zaawansowana i zaawansowana. Park proponuje  

   uczestnikom wiele trudnych przeszkód o zróżnicowanym poziomie trudności, każda z tras posiada tyrolkę  

   (zjazd na linie przy użyci tz. traka), jest bardzo interesującą propozycją do samo rozwoju i dobrą alternatywą 

   dla skałek wspinaczkowych. 
   Kolacja na ciepło. Nocleg. 
 

Dzień 2  Śniadanie + suchy prowiant 

Wyjazd na całodniowa wycieczkę . 

Ośrodek  Ochrony Żółwia Błotnego przy Poleskim Parku Narodowym            
   PTASI ZAKĄTEK  

   Dowiesz się: Jakie ptaki żyją na Polesiu?, Gdzie możemy je spotkać?, Jakie ślady zostawiają po sobie?,  

   Poznasz i Zobaczysz: Jaki ptak na jakim jaju siedzi i w jakim gnieździe nocuje?,    

   Sam wykonasz ptaka zabawkę z i zbudujesz budkę dla niego.  

   BLISKIE SPOTKANIE Z ŻÓŁWIEM 
   Dowiesz się: Co to jest żółw błotny?, W jakim środowisku żyje i gdzie można go spotkać?, Jak funkcjonuje  ośrodek  
   czynnej ochrony żółwia błotnego?, Zobaczysz: żółwie błotne w ośrodku. Zrozumiesz: dlaczego tu są?,i dlaczego trzeba je 
   chronić?, Sam poznasz życie żółwia w ośrodku, pomożesz pracownikowi Parku pomierzyć i zważyć żółwie aby  
   dowiedzieć się „czy mały żółw już przytył?” 

 Po zajęciach warsztatowych spacer ścieżką przyrodniczą np. „Dąb Dominik"  oraz wizyta w   

 Muzeum Poleskiego Parku Narodowego 

   Powrót do ośrodka wypoczynkowego na obiadokolację.  

 Dyskoteka. Nocleg. 
 

Dzień 3  Śniadanie. 

   Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.  

   Przyjazd do  Hołowni,  wizyta w Krainie Rumianku. 

GRA TERENOWA - WYPRAWA PO BURSZTYN  

   Czas trwania: ok 2godz. 30 min. 
   Jest IV wiek naszej ery. Z  Akwilei w  Cesarstwie rzymskim, wyruszają karawany kupieckie ze skrzyniami   
   pełnymi cennych towarów. Zanim jednak dotrą nad Bałtyk by wymienić je na bursztyn, przemierzą drogę pełną  
   przygód i niebezpieczeństw. Czy obronią się przed wodzem Hunów – Oktarem? Czy amulety ze świątyni   
   Hermesa pomogą im rozwiązać zagadki czarodziejki Fiony? Czy odnajdą skarb żebraczki Anastazji? Która   
   karawana okupi się towarem, a która dotrze nad Bałtyk z pełnymi skrzyniami? Wygrają kupcy, którzy dzięki   

   dzielności, zręczności i przemyślności w negocjacjach, uratują najwięcej swych towarów i w zamian –   
   utargują najwięcej bursztynu. Zaś wszyscy uczestnicy gry -  dowiedzą się czy bursztyn to kamień, kruszec czy  
   żywica i dlaczego był tak ceniony przez mieszkańców wybrzeży Morza Śródziemnego. Poznają starożytne   
   nazwy  krain i miast przez które przebiegał SZLAK BURSZTYNOWY i spróbują go odtworzyć na współczesnej  
   mapie Europy. Porównają także środki lokomocji i czas potrzebny  na jego przebycie w IV w. naszej ery  i dziś.  
   Ocenią towary przywiezione przez Rzymian i te, które oferują mieszkańcy wybrzeża  Bałtyku, oraz doświadczą  
   trudności i niespodzianek związanych z handlem wymiennym.   Ta niezwykła podróż w czasie to wspaniała   
   zabawa zarówno  dla dzieci jak i dla dorosłych.  
   Obiad w Krainie Rumianku.  

 Wyjazd w drogę powrotną 

18.30-19.30  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 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: 380  zł/min. 40 os. - max. 45 os.  płacących 

  Cena: 410 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

  Cena: 450 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu/zajęcia survivalu od 100 do 120 zł/os. 

(kwota ta jest uzależniona od konkretnych punktów programu,  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 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.  

ZAJĘCIA SPORTOWE  - W cenę wliczono przygotowanie i realizację wybranego pakietu, profesjonalną obsługę (wykwalifikowaną 

kadrę, atestowany sprzęt), niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć i bezpieczeństwa podczas ich organizacji, dojazd instruktorów. 

Firma organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowo-survivalowe bierze pełną odpowiedzialność za uczestników podczas prowadzonych 

zajęć, i zobowiązuje się do zapewnienia  pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zajęć survivalowych. Opiekunowie i 

pilot grupy zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach w celu zapewnienia  opieki pedagogicznej nad uczestnikami zajęć. 

 

 

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  
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http://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. 

 

 

 


