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05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 

Suwalszczyzna + Druskienniki  

 
Dzień 1 
6:30  Wyjazd, przejazd  do  Starego Folwarku  zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wigierskiego Parku 

Narodowego. Przejazd do Wigier – zwiedzanie klasztoru Kamedułów.  Muzeum Jana Pawła II na 
Wigrach. Składa się ono z Kaplicy Papieskiej, Apartamentów Papieskich i Biblioteki. Klasztor Wigierski gościł Ojca 

św. w dniach od 8 do 10 czerwca 1999r.. Ojciec św. sprawował również Mszę św. 9 czerwca o godz. 7.30. w kaplicy, 
natomiast w świątyni wigierskiej odprawił nabożeństwo czerwcowe. Wygląd pomieszczeń w których odpoczywał i modlił 
się Jan Paweł II pozostał nie zmieniony. 

 Przejazd  w godzinach popołudniowych w okolice  Augustowa  na zakwaterowanie,  
czas na odpoczynek i spacery , możliwość wypożyczenia  np. rowerów wodnych,  kajaków, rowerów 
turystycznych 

 Obiadokolacja i nocleg w okolicach Augustowa. 
 

Dzień 2  
 Śniadanie 

Wycieczka: Sejny (Bazylika) – Druskienniki - spacer po malowniczo położnym  uzdrowisku  + 
przejazd kolejką  panoramiczną nad Niemnem: 
Długość kolejki wynosi 1165 m., a jej maksymalna wysokość – 45 m. Każdy z czterech wagoników kolejki może pomieścić 
10 osób, co pozwala na komfortowe przeniesienie 240 osób w ciągu godziny. Wagoniki są przeszklone od góry do dołu co 
umożliwia obserwację i filmowanie całej panoramy Druskiennik. 
Czas na litewskie zakupy☺, (plus ew. pobyt w Aqua Parku)  
powrót w godzinach popołudniowych/wieczornych na obiadokolacje i nocleg. 

 
Dzień 3 

Śniadanie. Wykwaterowanie. 
Przejazd do Augustowa 
Rejs Doliną Rospudy (ok. 1h)  
TRASA: Port Augustów- Rzeka Netta – jezioro Necko – jezioro Rospuda – Port Augustów 
„Statki, rozpoczynając rejs niezwykle atrakcyjnym szlakiem Doliny Rospudy, wyruszają z Portu Żeglugi Augustowskiej i 
kierują się na rzekę Nettę.. Statki, mijając jedne z piękniejszych w Augustowie spacerowych tras po obu stronach rzeki 
Netty, wpływają na jezioro Necko. Po pokonaniu krótkiego odcinka jeziora Necko, kierują się na jezioro Rospuda, 
położone wśród dziewiczej, nienaruszonej przyrody. Unikatowość Doliny Rospudy, której krajobraz chroniony jest ze 
względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt, stała się przyczyną przerwania budowy obwodnicy 
Augustowa kilka lat temu.  Na jeziorze Rospuda statki zawracają i rozpoczynają rejs powrotny do portu w Augustowie” 
*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie:  25 zł/os (zupa, drugie danie, napój)   lub  
czas wolny na posiłek we własnym zakresie 
Wyjazd w drogę powrotną .  

Ok. 19:30 – 20:30 Powrót w miejsce podstawienia 
     

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 
„Centrum Wypoczynkowo–Rekreacyjne znajduje się w miejscowości Serwy k. Augustowa - popularnej miejscowość letniskowej 
w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy, w strefie Kanału Augustowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w sosnowym lesie i 
nad jeziorem i zajmuje obszar 4 hektarów.  W kompleksie znajduje się: budynek hotelowy, dysponujący 100 pokojami oraz 
restauracją, barem, klubem muzycznym i kompleksem SPA , kąpielisko z pomostem, plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnia 
sprzętu pływającego i rowerów a także boiska sportowe” 
- wyżywienie zgodnie z programem 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- ubezpieczenie NW 5000 zł  
- VAT 

 



Cena: 510 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
   550 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
   610 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu, przewodnicy miejscowi zgodnie z programem: 80 zł/os 
(+ ew. bilet do Aquaparku w Druskiennikach – cena uzależniona od dnia tyg.  

i czasu przebywania na basenie ) 
 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

 *możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu wycieczki w cenie: 25 zł/os (zupa, drugie danie, napój)  
 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 48 miejsc  

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.    

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. 

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. 

  
 
 
 
 

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


 
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. 

 


