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Edukacyjny Szlak Piastowski 
Dzień 1 

6.00   Wyjazd spod szkoły. Przejazd do Biskupina:      
  Wizyta w Muzeum Archeologicznym – zwiedzanie z przewodnikiem ok. 1,5 h-2 h. 
  Udział w lekcji edukacyjnej na terenie Biskupina (czas trwania  45 min) 

  Jeden z tematów do wyboru: 

  1. ŻYCIE CODZIENNE MIESZKAŃCÓW BISKUPINA 

  Mieszkańcy Biskupina żyli 2750 temu zajmując się przede wszystkim uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt. Dietę swoją    

  uzupełniali zbieractwem łowiectwem czy też rybołówstwem. Uprawiano wówczas m.in. 4 gatunki pszenicy, jęczmień, proso, soczewice,  

  len.W biskupińskich lasach można było spotkać niedźwiedzie, tury, dziki, jelenie. W jeziorze roiło się od szczupaków, płoci, okoni, leszczy,  

  sumów. W lesie zbierano grzyby,jagody, poziomki, maliny. Biorąc udział w lekcji dowiecie się o sposobach zdobywania żywności,   

  o przedmiotach codziennego użytku będących wyposażeniem chaty. 
  LUB 

  2. JAK ZBUDOWANO BISKUPIN?  

  Omówienie, jakich warunków do życia poszukiwała ludność biskupińska, by zbudować osiedle obronne. Obróbka drewna: znajomość  

  gatunków drzew wykorzystywanych do budowy poszczególnych elementów grodu. Uczestnicy dowiadują się jakich narzędzi używano do   

  ciosania drewna-repliki siekierek. Prezentacja multimedialna: elementy zabudowy osiedla. Praca w grupach 5-6 osobowych:.Uczestnicy  

  budują modele chat w skali 1:100 oraz fragment wału obronnego. Omówienie przyczyn upadku osady. 

  LUB 

  3. OZDOBY  

  Badania wykopaliskowe dowodzą, że ludzie od najdawniejszych czasów lubili nosić ozdoby. Wykonywano je z przeróżnych surowców   

  naturalnych. Na tej lekcji uczestnicy dowiedzą się jakiego rodzaju biżuterię noszono w łużyckim Biskupinie, czy spełniała ona  tylko rolę  

  ozdobną? By odpowiedzieć na to pytanie uczestnicy sami wykonują kopie ozdób z drutu miedzianego :zapinkę, szpilę , zawieszkę oraz  

  pierścionek.  
 Przejazd autokarem do Wenecji. Zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej i Zamku Weneckiego. 
 Weneckie muzeum to jeden z największych w Europie skansenów kolei wąskotorowej o rozstawie 600 mm. Zgromadziliśmy tu kilkadziesiąt 

niezwykłych eksponatów - między innymi 17 zabytkowych parowozów , wagony o najróżniejszym przeznaczeniu - towarowe, pasażerskie, 

drezyny ręczne i motorowe.  
 Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. 

  Obiadokolacja.  Spacer nad jezioro.  
  Zajęcia integracyjne w hotelu  Pakiet 1 (czas trwania około 1,5- 2 h)  

1.      Rzut toporem – rzuty do deski z namalowanym wojem.  

2.      Walki na równoważni – pojedynek workami z sianem na leżącej kłodzie.  

3.      Narty bolkowskie – trzech zawodników musi zsynchronizować ruchy by ruszyć z miejsca  

4.      Ślepy woj – dwie osoby, z których jedna ma zawiązane oczy i jest kierowana głosem  

5.      Przeciąganie liny  

6.      Kręcioła – zabawa sprawnościowa       
Nocleg. 

Dzień 2 

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

Wyjazd na całodniową wycieczkę do Poznania. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (ok 3h) :  
  Ostrów Tumski z wejściem do katedry oraz Złota Kaplica; Stare Miasto, Wieża Ratusza, Wzgórze    

  Przemysła, Fara (najpiękniejszy kościół barokowy w Polsce). 
   

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

  Wizyta w multimedialnym muzeum Blubry 6D.    

Przekaz historyczny bywa czasem trudny w odbiorze. Odwiedzając Blubry 6D wysłuchacie dwóch legend 

 związanych z dziejami Poznania, opowiedzianych nieco z przymrużeniem oka. To opowieści, w których 

fakty przeplatają się z wydarzeniami fantastycznymi. Ten baśniowy charakter sprawia, że brzmią one jak jedne z 

wielu bajek z morałem, które w dzieciństwie niejednego z Was tuliły do snu. Udział w warsztatach: Co to jest 

gwara?, Skąd się wzięła? Kto jej używa? Jakie słowa należą do gwary?  
  Powrót na obiadokolację. Dyskoteka z DJ. Nocleg. 



Dzień 3 

Śniadanie 

* Możliwość dokupienia suchego prowiantu + 10 zł/os. 
 

Przejazd do Gniezna – zwiedzanie z przewodnikiem  katedry ze słynnymi drzwiami   

  oraz  wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zwiedzanie muzeum z  

  przewodnikiem + wybrana lekcja -  wybór tematów lekcji:  
  1.W GRODZIE - interaktywna lekcja z użyciem tabletów, max 20 osób! 

  Jak ogromnym przedsięwzięciem była budowa grodu, ile drzew ścięto by powstały  wały o wysokości 12 m i kto zamieszkiwał  

  poszczególne części grodu gnieźnieńskiego? Trochę faktów, najważniejsze znaleziska, ciekawostki z życia dawnych Słowian  

  i interaktywna makieta, dzięki której historia stanie się nieomal namacalna. 

  2. ŻYCIE I ZWYCZAJE RYCERSKIE 

  Lekcja o rycerzach - w czym i czym walczyli, o zwyczajach panujących w obrębie stanu rycerskiego. Warsztat: oglądanie i przymierza 

  nie repliki rycerskiego uzbrojenia.  

  3. LEGENDY PIASTOWSKIE – OPOWIEŚCI O NASZEJ HISTORII NA PODSTAWIE LEGEND I KRONIK 

  O początkach polskiej państwowości, w oparciu na legendy i podania słowiańskie. Uczymy odróżniać prawdę legend od prawdy  

  historycznej. Warsztaty: ilustrujemy legendy 

  4. W ŚREDNIOWIECZNYM SKRYPTORIUM 

  Kto w średniowieczu potrafił czytać i pisać? Jak i gdzie powstawały księgi? Warsztat: pisanie ptasim piórem, malarskie zdobienie karty 

  5. KRÓLOWIE, RYCERZE I BUDOWNICZOWIE 

  Podzieleni na grupy zbudujemy wczesnośredniowieczne Gniezno - gród z jego mieszkańcami, katedrę i zamek dla władcy.  

   

*Możliwość dokupienia obiadu ( zupa, drugie danie z napojem ) + 20zł/os.  
Lub postój w Mc Donald's- konsumpcja we własnym zakresie.  
 

Wyjazd z Gniezna.  

19.00-20.00  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 w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio 

- wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, 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: 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 90 do 100 zł/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).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem w celu 

sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

Większa grupa nie jest możliwa ze względu na ilość miejsc w hotelu. 

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 

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.  

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  

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/

