
                                                                                   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 
Poznań –Berlin-MRU-Caskader Park lub Gniezno  - 4 dni 

PROGRAM SUGEROWANY OD 6 KLASY SP 

Dzień 1 

6.00 Wyjazd spod szkoły, przejazd do Poznania. 

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 

Stary Rynek z jego ratuszem, kamieniczkami, pręgierzem, pałacami: Górków, Działyńskich oraz Wzgórze 

Przemysła, Koziołki, Fara (najpiękniejszy kościół barokowy w Polsce), Kolegium Pojezuickie, katedra wraz z jej 
podziemiami i Złotą Kaplicą oraz Ostrów Tumski. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja.  Nocleg. 

    

Dzień 2 

Śniadanie +  suchy prowiant.  

Wyjazd na całodniową wycieczkę do Berlina. 

Przyjazd do Berlina, objazd miasta autokarem, zobaczymy najważniejsze zabytki miasta:  przejazd obok East 

Side Gallery (galeria muru berlińskiego), najpiękniejszy most Berlina Oberbaumbrücke, arena sportowa O2, 

przejazd w stronę centrum miasta:  Kolumna Zwycięstwa, Reichstag – Parlament RFN, Urząd Kanclerza 

Federalnego, Brama Brandenburska – symbolu Pokoju i Wolności zjednoczonych Niemiec,  Pałac 

Charlottenburg,   Alexanderplatz  (Plac Aleksandra), który niegdyś był głównym placem Berlina 

Wschodniego, dziś zaś jest największym placem w mieście, przy którym stoi Czerwony Ratusz – siedziba 

władz miasta  (czas wolny na posiłek we własnym zakresie) albo Plac Poczdamski (czas wolny  na posiłek we 

własnym zakresie - SONY CENTER). 

Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 3 

Śniadanie + suchy prowiant. 

Przejazd do Międzyrzecza. Zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego: 

 - Trasa krótka + długa  Czas trwania do 2,5 godz. 
Obejmuje prelekcję prowadzoną przez przewodnika w sali muzealnej, spacer naziemną ścieżką dydaktyczną, na której zobaczycie m. 

in. „zęby smoka”, mały schron bojowy – Tobruk, oraz naziemną część panzerwerka 717 ze słynnymi kopułami. Po wejściu do 

wnętrza obiektu zapoznacie się z poziomem bojowym Pz. W 717, a po zejściu ok. 30 m pod ziemię betonowymi schodami poznacie 
zaplecze magazynowo – koszarowe z drezyną o napędzie ręcznym. 

W koszarach kończy się część oświetlona podziemi, dalej potrzebne będą latarki. Podziemnym tunelem, mijając po drodze kilka 

rozwidleń, dojdziemy do panzerwerka 716, którym opuścimy podziemia.   
Kolejnym wariantem zwiedzania jest trasa długa, na której dodatkowo dojdziemy do podziemnego dworca 

kolejki wąskotorowej.   

W drodze powrotnej Świebodzin- Pomnik Chrystusa Króla. 
Najwyższa na świecie, powstała w latach 2000-2010 Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie liczy 33 metry 

wysokości. 
Powrót do ośrodka w godzinach wczesnopopołudniowych. Czas wolny na rekreacje. Obiadokolacja. 

Dyskoteka  Nocleg. 

 

Dzień 4 

Śniadanie. + suchy prowiant.  

Wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd . Po drodze postój w parku linowym - "CASCADER PARK" 

www.cascaderpark.pl/   park polecany dla grup młodzieżowych 

- jest największym parkiem linowym w Wielkopolsce - znajduje się w niewielkiej miejscowości Kobylnica pod Poznaniem.  Cascader 

Park to przede wszystkim trzy trasy linowe – każda składająca się z kilkunastu przeszkód. Właściciele, na pamiątkę swoich przygód 

w Himalajach, nadali im nazwy tamtejszych ośmiotysięczników. 

TRASY 

Everest - propozycja dla osób szukających mocnych wrażeń. Nazwa zobowiązuje – trasa Everest to 14 atrakcji zawieszonych na 

wysokości około 15 metrów. Jej przejście zaczyna się skokiem Tarzana, dalej są m.in. most birmański i złośliwe pętle. 

 

http://www.cascaderpark.pl/


 

Lhotse - wspaniała zabawa dla osób, które chcą poczuć przedsmak prawdziwej wspinaczki. Platformy na trasie zawieszone są na 

wysokości około 10 metrów. To trasa najdłuższa - składa się z 17 przeszkód. 

Makalu – dla najmłodszych, składa się z 14 przeszkód linowych, które zawieszone są na wysokości ok. 1.5 metra. Niektóre z nich to: 

wisząca siatka, ruchoma beczka, most z sieci rybackiej. Z trasą poradzą sobie już sześciolatki. Dzieciaki po trasie poruszają się 

samodzielnie – pod linami, na ziemi nad ich bezpieczeństwem czuwają instruktorzy. Rodzice też mogą z ziemi obserwować swoje 

pociechy: dopingować, robić zdjęcia. 

Tyrolka 60 

Zjazd na 60 metrowej linie rozciągniętej pomiędzy dwoma drzewami. Przepiękny widok na Puszczę Zielonkę. Początkowa wysokość 
to około 15 metrów - niby nie wysoko, ale z samej góry robi wrażenie! Chcesz spróbować? 

Tyrolka 300 

Zjazd na linie o łącznej długości 300 metrów. Niezapomniany widok na nasz park linowy, pole do paintballa oraz najbliższe okolice. 

Przypływ adrenaliny podczas zjazdu gwarantowany!  

Tyrolka Cascader 

Nasza najnowsza i gwarantująca najbardziej ekstremalne doznania tyrolka. Punkt startowy znajduje się dość wysoko, większa jest 

też prędkość rozwijana podczas zjazdu - dlatego tę atrakcję polecamy miłośnikom naprawdę silnych wrażeń.  

 

LUB  (wersja tańsza) 

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 : 

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 przymierzanie 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. 

 

* Możliwość dokupienia obiadu w Gnieźnie ( zupa, drugie danie z napojem ) + 20zł/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 (Wielkopolska)  

- wyżywienie zgodnie z programem:  śniadanie+ suchy prowiant + obiadokolacja w miejscu zakwaterowania  
- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NW  5000 zł 
- ubezpieczenie KL 10 tys Euro (zagranica) 

- VAT 

- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

 

  Cena: 555 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

    595 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

    645 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi zg z programem od 55  do 75  zł/os. 

(uzależnione od opcji w programie)  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

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

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

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:  200 zł/os. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 

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 i zrobieniu  

rezerwacji wstępnej na czas zebrania zaliczek przez nauczyciela ( najczęściej nie dłużej niż 4 tyg.). Wpłata zaliczki 

następuje w momencie zawarcia umowy. Dopłata – 45 dni przed terminem wyjazdu.  

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.  

SURVIVAL  - 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. 

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI, TJ., PASZPORT LUB DOWÓD 

OSOBISTY 

 

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/

